Декоративна перешкода Spike
Декоративна перешкода Spike призначена для захисту периметру шляхом попередження спроби проникнення. Такі властивості
перешкоді надає її агресивний вигляд: Spike має декілька рядів із гострими, різними за висотою та направленістю шипами. Головне
призначення - не тільки захистити, а навіть своєю присутністю та зовнішнім виглядом відбити будь-які думки щодо проникнення на
Вашу приватну власність. Крім захисної функції декоративна перешкода Spike, завдяки своїй формі, має набагато привабливіший
вигляд, ніж більшість захисних засобів (наприклад, колючий дріт), і може сприйматись, як елемент декору.
Spike може використовуватись як окрема лінія захисту, або як засіб підвищення рівня вже існуючої системи безпеки.
Місце встановлення:

стіни будівель

дахи,

підвіконня,

паркани
Властивості:

практично неможливо здолати;

має декілька рядів із шипами різної висоти та направленості;

шипи надзвичайно гострі;

надзвичайно агресивний вигляд;

легкість монтажу;

встановлюється на будь-яку поверхню;

можливо згинати під потрібним кутом

форма, як елемент декору.
Фіксація

до бетону, цегли або каменю: дюбель, цвяхи, анкер-клин;

до деревини – шурупи по деревині;

до профнастилу – шурупи по металу, заклепки;

Застереження!
Виробник застерігає про те що Spike є потенційно небезпечним і повинен монтуватись на стіні або огорожі на висоті не
менше, ніж 2м і у будь-якому випадку, недоступному для дітей, місці. Spike повинен розміщуватись так, щоб уникати будьякого контакту з пішохідним рухом та своєю присутністю не завдавати шкоди законослухняним громадянам. Перешкода
повинна встановлюватись наочно (не маскуватись) і враховувати норми місцевого законодавства. Виробник рекомендує
встановлювати попереджувальні знаки та написи!
Spike - це перша лінія Вашої оборони у захисті будинку та периметру! Ви маєте за мету відбити будь-які бажання у потенційного
зловмисника до спроб проникнення на Вашу приватну власність? Тоді Spike - це саме те, що Ви шукаєте! Він здатен запобігти
спробам проникнення до Вашої оселі, не зіпсувавши зовнішній вигляд будівлі та не перетворюючи його на вигляд режимного об’єкту!
Декоративна перешкода Spike це не панацея від спроб зазіхання на Вашу приватну власність, тому ми рекомендуємо, крім
механічних засобів безпеки використовувати електронні. Але, як частина захисної системи периметру, вона значно підвищує Ваші
шанси на безпеку!

