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W tym przewodniku krok po kroku…
•  Kluczowa uwaga przy określaniu obudowy dla produktów jak: koła ratunkowe.

•  Linki do obudów produktów firmy Glasdon: Koła ratunkowe, broszur instalacyjnych i 
instruktażowych oraz filmów demonstracyjnych.

Zaprojektowana, aby zapewnić bezpieczeństwo 
sprzętu wodnego i gotowość do działania w 
przypadku zagrożenia.

Dziękujemy za zainteresowanie produktem 

Osłona koła  
ratunkowego Guardian™

Porozmawiaj z nami o swoich 
wymaganiach lub poproś o 
wycenę już dziś.
E-mail:
zapytania@glasdon.com
Lub

skorzystaj z opcji

LiveChat
porozmawiajmy, 

kliknij tutaj.

https://pl.glasdon.com/bypass


Osłona koła ratunkowego Guardian™ jest dostępna w 
dwóch rozmiarach, aby przechowywać Koła ratunkowe o 
średnicy do 750mm, lub alternatywne rzucane urządzenia 
ratujące życie takie jak Boja ratunkowa B-Line™.

Oba modele zostały zaprojektowane z myślą o uniwersalnym 
dopasowaniu do obudów produktów koła ratunkowe oraz bojek 
ratunkowych różnych producentów.

Potrzebujesz koła ratunkowego ?  
przejdź do kroku 2

Krok 1: 
Jaki rozmiar 
obudowy 
potrzebujesz?

Przeczytaj nasze FAQ >
Dowiedz się więcej o systemie 
zarządzania liną Ropemaster 
-szybkie uwalnianie.

Osłonakołaratunkowego Guardian™ 600
•  Idealna dla produktów:  24” (600mm) 

Koła ratunkowe  z liną do 164” (50m) lub 
dwóch produktów:   Boja ratunkowa 
B-Line™. 

• Dostępna w kolorze czerwonym i białym

•  Wysokość: 925mm, szerokość: 768mm, 
Głębokość: 250mm

•  Waga 9 kg

Osłonakołaratunkowego Guardian™ 750 
•  Idealna do produktów typu: 24” (600mm) 

lub 30” (do 750mm)Koła ratunkowe z 164” 
(50m) liną lub dwóch produktów: Boja 
ratunkowa B-Line™. 

•  Dostępna w kolorze czerwonym i białym

•  Wysokość: 1065mm, szerokość: 898mm, 
Głębokość: 250mm

•  Waga 10,5 kg

•  Wykonana z wytrzymałego, 
odpornego na wandalizm i warunki 
atmosferyczne polimeru Durapol™

•  System Ropemaster™ – akceptuje różne 
średnice liny, do 50m (164”)

•  Przezroczysta naklejka z instrukcją na 
wewnętrznej stronie

•  Mocne drzwi szafy z zawiasem 
przegubowym i prętem do 
zawieszania

• Zamknięcie dociągające

•  Wskaźnik kontroli

•  Zabezpieczenie przed wodą

•  Przyjazna dla środowiska – obudowa 
po okresie użytkowania nadaje się do 
recyklingu

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa i kontroli:
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Wyciągnij koło 
ratunkowe.    

Chwyć linę.

Trzymaj za
koniec liny.

Rzuć koło ratunkowe
o�erze. Wyciągnij 
poszkodowanego
na brzeg. 
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https://pl.glasdon.com/faq/jak-chronic-sprzet-zabezpieczajacy-przed-oslona-kola-ratunkowego-guardian


Możemy dostarczyć 24” i 30” Koła ratunkowe z 
30m (100’) lub z dołączona liną do rzucania o 
długości 50m (164’).

Nie wiesz jaki rozmiar produktu typu:  Koła ratunkowe 
potrzebujesz?

Osłonakołaratunkowego Guardian™ 600

Osłonakołaratunkowego Guardian™ 750

Bojaratunkowa B-Line™

KROK 2:
Potrzebujesz 
produktów takich 
jak: Koła ratunkowe 
lub rzucanego 
osobistego 
urządzenia 
unoszącego się na 
wodzie? 

24”Koła ratunkowe ważą 2,7kg

Może zapewnić dużą odległość rzucania 
do 10-15 metrów. Wsparcie dla ratowania 
w wodzie jednej osoby. Idealna do rzucania 
na ratunek w rzekach, jeziorach i plażach o 
łagodnym zejściu.

30” Koła ratunkowe ważą 2,5 kg

Wsparcie dla wielu akcji ratunkowych 
jednocześnie. Idealne do miejsc takich jak 
mola, mariny lub z pokładu statku.

Lekkie urządzenie pływające w stylu 
torpedy waży 1,3 kg

Długość 685mm. Może być rzucona na 
odległość do 30m i zapewnia ratunek 
z wystarczającą wypornością, aby 
ofiarę można było ostrożnie wyciągnąć 
z powrotem na brzeg za pomocą 
31-metrowej liny.

Przeczytaj nasze FAQ>
Dowiedz się więcej o kołach 
ratunkowych Koła ratunkowe Glasdon 

spełniają przepisy SOLAS 74/83.

https://pl.glasdon.com/materialy-dla-ratownictwa/boja-ratunkowa-b-line-tm


Bez względu na istniejącą lub zamierzoną 
lokalizację, Osłona koła ratunkowego Guardian™ 
to elastyczne rozwiązanie z opcjami mocowania 
na szynie, ścianie i słupie.
Stwórz stację dla produktu Koła ratunkowe mocując obudowę szafki 
do słupa. Oferujemy również słupy stalowe powlekane Armortec™, które 
można montować na powierzchni lub zabetonować pod ziemią.

Alternatywnie, wybierz łatwy montaż obudowy do istniejących ścian i 
balustrad za pomocą naszych zestawów montażowych.
(Proste instrukcje dotyczące naprawy są dostępne do pobrania tutaj.)

KROK 3:
Gdzie umieścisz 
obudowę dla 
produktu: Koła 
ratunkowe?

Mocowania są opcjonalne, 
a produkt: Osłona 
kołaratunkowego Guardian™ 
można kupić bez nich.

https://pl.glasdon.com/downloads/instructions/glasdon-pl-guardian-gw024-update.pdf


Każdy produkt: Osłona koła ratunkowego 
Guardian™ jest wyposażony w niezbędne 
naklejki instruktażowe wewnątrz szafki, które 
pomagają w szybkim rozłożeniu produktów:  
Koła ratunkowe, lub bojki ratunkowej i liny do 
rzucania.
Zewnętrzny front szafki obudowy jest również przeznaczony do 
personalizacji. Daje to możliwość dodania dodatkowych naklejek z 
instrukcjami lub ostrzeżeniami, a także oznaczeniem odpowiednich służb 
lub firmy.

Pomożemy Ci sporządzić odpowiednie wiadomości, podczas gdy 
nasz wewnętrzny zespół zaprojektuje szatę graficzną i prześle wstępną 
wizualizację. Wszystko to jest całkowicie bezpłatne.

Dodatkowe funkcje kontrolne i operacyjne

•  Okienko inspekcyjne - łatwe przeglądanie zawartości wewnątrz bez naruszania 
drzwi.

•  Przytrzymywanie pokrywy – pomocne przy montażu obudowy do słupa. 
Bezpiecznie podpiera pokrywę podczas kontroli.

KROK 4:
Jakie dodatkowe 
opcje są dostępne?
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Porozmawiaj z nami o swoich 
wymaganiach lub poproś o 
wycenę już dziś.
E-mail:
zapytania@glasdon.com
Lub

skorzystaj z opcji

LiveChat
porozmawiajmy, 

kliknij tutaj.

https://pl.glasdon.com/bypass


O nas
Od 1959 roku naszą misją jest 
projektowanie, produkcja i dostarczanie 
innowacyjnych, wiodących na 
rynku produktów, które umożliwiają 
naszym klientom na partycypowanie w 
czystszym, bezpieczniejszym oraz bardziej 
zrównoważonym środowisku.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj 
się z nami.

Alternatywnie możesz przejrzeć nasze 
Opinie klientów tutaj.

Poproś o wycenę: 
www.glasdon.com/materialy-
dla-ratownictwa/oslona-kola-
ratunkowego-guardian-tm

Zamów już dziś 
produkt: Osłona 
koła ratunkowego 
Guardian™.

www.glasdon.com

Logo Glasdon, B-Line, Durapol, Guardian i Ropemaster są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy Glasdon Group Limited lub jej spółek zależnych w Wielkiej Brytanii i 
innych krajach. Glasdon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i specyfikacji bez wcześniejszego 
powiadomienia.
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Obejrzyj nasze filmy

Glasdon | Osłona koła ratunkowego Guardian™

Demonstarcja produktu / Testowanie produktu - 
Guardian™
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