SISTEME
DE PROTECȚIE
DIN SÂRMĂ DIN OȚEL DE
ÎNALTĂ REZISTENȚĂ
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AVEM O LUNGĂ
TRADIȚIE ÎN DOMENIUL
SIGURANȚEI.

De mai bine de 65 de ani producem sisteme din sârmă din oțel de înaltă rezistență
care oferă protecția sigură a obiectivelor vulnerabile. Inițial, am conceput soluții pentru
protecția împotriva hazardurilor naturale. Am trecut apoi la cercetarea de noi domenii
de aplicabilitate și am început să ne lărgim în mod constant gama de produse. Astăzi,
rețelele de plase și plasele noastre sunt folosite în acvacultură, în sporturile cu motor
și la tuneluri. Acestea conferă de asemenea soluții speciale în contextul protecției la
impact.
Având la bază experiența noastră acumulată în decursul a mulți ani și implementarea
cu succes a nenumărate proiecte, ne dorim să furnizăm soluția ideală utilizând în cel
mai bun mod posibil toate componentele. Când este vorba de siguranță, nu lăsăm
nimic la voia întâmplării: oferim suport clienților și proiectanților începând cu faza de
proiectare și până la recepția finală. Punem la dispoziție soft-uri de dimensionare
dezvoltate de către noi pe baza investigațiilor geotehnice și a testelor din teren la
scară mare.
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Mai multe despre noi:
www.geobrugg.com/profil
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SUNTEM EXPERȚI ÎN
DOMENIUL NOSTRU.
Se poate conta pe soluțiile și sistemele noastre dovedite pentru protejarea oamenilor, animalelor și a infrastructurii.

Stabilizare a pantelor
Fie că este vorba despre fenomene naturale
precum ploile torențiale extreme sau cutremurele, de dezvoltarea zonelor rezidențiale
sau de extinderea căilor de circulație: sistemele noastre TECCO® și SPIDER® fac parte
dintr-un portofoliu pionier și dovedit în ceea
ce privește protecția sustenabilă a pantelor.

Bariere pentru torenți / curgeri
de suprafață

Prevenire a avalanșelor

Suport al terenului

Barierele noastre flexibile din plase și din

În colaborare cu instituții naționale și inter-

În mine, MINAX® constituie o alternativă

rețele de plase din oțel de înaltă rezistență

naționale am dezvoltat barierele noastre

la plasele sudate sau la plasele diago-

oferă protecție împotriva torenților și a

pentru stabilizarea stratului de zăpadă din

nale realizate din oțelul obișnuit utilizat în

curgerilor de suprafață. Fiind foarte puțin

zonele de inițiere a avalanșelor. SPIDER®

construcții. Datorită rezistenței ridicate și

vizibile pe fondul peisajului natural, aceste

AVALANCHE nu doar oferă protecție îm-

a greutății proprii reduse, poate fi instalată

sisteme se caracterizează printr-o greutate

potriva avalanșelor; testele au dovedit că

în subteran foarte rapid și fără pierderi prin

proprie redusă și un timp de instalare scurt.

oferă de asemenea protecție și împotriva

suprapunere.

căderilor de pietre.
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Protecție împotriva căderilor de
pietre
Barierele noastre de căderi de pietre
absorb energii de impact de până la
10000 kJ. Perdelele de căderi de pietre și atenuatorii sunt optimizați pentru
utilizarea la scară mare. Astfel, vă oferim
soluția potrivită și economică potrivită
fiecărei situații.

Soluții speciale

Bariere pentru sporturile cu motor

Protecție la impact

Sistemul de protecție împotriva căderilor

Având certificarea FIA, soluțiile noastre

Plasele noastre din oțel de înaltă rezistență

testate oferă o bună vizibilitate, sunt ex-

și carcasele sunt utilizate în zone industriale,

trem de funcționale și mai presus de toate

fabrici chimice, facilități de testare, precum și în

sunt de încredere în protejarea atât a spec-

silozuri sau depozite și protejează oamenii și

tatorilor cât și a șoferilor. Oferim bariere

infrastructura împotriva resturilor și a așchiilor.

de pietre SC-500 va fi instalat tip copertină.
Pietrele aflate în cădere sunt deviate din
plasă spre o zonă sigură, nefiind necesară
curățarea barierei.

de protecție mobile și permanente pentru
circuite de test și circuite de curse.
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NE ȚINEM
PROMISIUNILE.
SOLUȚII DE TOP

În colaborări la nivel internațional cu universități și cu experți independenți, dezvoltăm produse
inovative, astfel încât să putem oferi clienților noștri soluții care nu sunt doar prietenoase cu mediul
dar și economice.

SISTEME TESTATE

Testarea sistemelor noastre începe timpuriu, încă din faza de dezvoltare. Testele noastre interne sunt
completate de teste 1:1 la scară mare realizate sub supervizare independentă. Pentru noi, îndeplinirea
cerințelor celor mai stricte standarde este un lucru de la sine înțeles.

SOFT-URI ȘI SIMULĂRI

Cu ajutorul soft-urilor noastre online care sunt disponibile gratuit, pot fi realizate calcule de încredere
pentru protecții de pante, precum și pentru bariere pentru torenți și curgeri superficiale. La cerere,
putem de asemenea efectua simulări și calcule pentru evaluarea exigențelor ce trebuie satisfăcute de
un sistem de protecție.

O REȚEA GLOBALĂ

Suntem chiar lângă dumneavoastră. Prezența noastră în peste 50 de țări înseamnă că nu veți fi niciodată prea departe de un furnizor al produselor și serviciilor noastre.

EXPERȚI LOCALI

La cererea dumneavoastră, putem prelua rolul de consultant, proiectant sau manager de proiect.
Atât soluțiile cât și serviciile noastre se bucură de o reputație excelentă. Indiferent de faza proiectului dumneavoastră, vă vom pune la dispoziție suportul local și expertiza necesară pentru a obține
cele mai bune rezultate – economisind atât timp cât și bani.

WORKSHOP-URI ȘI CONFERINȚE

Experiența solidă este asigurată prin vasta instruire a angajaților și a partenerilor noștri. Organizăm de
asemenea workshop-uri și evenimente pentru clienți ce presupun teste 1:1 la scară mare și vizite la
proiecte realizate.

KNOW-HOW AL PRODUCȚIEI

Utilajele de producție sunt dezvoltate și construite în Romanshorn, Elveția. Clienții noștri beneficiază
nu doar de experiența noastră în procesarea sârmei din oțel de înaltă rezistență dar și de eficiența
maximă din producție – pe patru continente.
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PACHETUL NOSTRU
COMPLET DE
SIGURANȚĂ.
CONSULTANȚĂ
Găsirea soluției
Avantaje și dezavantaje
Raport calitate-preț

SERVICII COMPLETE

SUPORT LA
PROIECTARE

Persoană locală de contact
Training-uri și workshop-uri

Evaluare
Evaluare/analiză a riscului
Dimensionare a soluțiilor
Proiectare dedicată

APROBARE

PRODUCȚIE

Inspectare a proiectului
Inspecție finală și aprobare
Predare către client

Fabricație în conformitate
cu cerințelor clientului
Program de livrare
personalizat
Livrare în timp și în buget

IMPLEMENTARE
Pregătire pentru instalare
Instrucțiuni de instalare în șantier

Găsiți proiecte de referință în zona dumneavoastră:
www.geobrugg.com/proiecte
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SUNTEM LA MUNCĂ PESTE TOT ÎN
LUME PENTRU
VĂ MENȚINE ÎN
GEOBRUGG
DANS LEAMONDE
SIGURANȚĂ.
Geobrugg este o corporație independentă cu filiale și parteneri calificați în peste 50 de țări.

GEOBRUGG WORLDWIDE

Headquarter & production facilities
Subsidiaries
Sales offices
Partners

Sediu central & unități de producție
Filiale
Birouri de vânzări
Parteneri

Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Elveția
www.geobrugg.com

Specialistul Geobrugg local al dumneavoastră:
www.geobrugg.com/ro/contact

A BRUGG GROUP COMPANY

