
Techninė specifikacija:

UAB HENRIS specializuojasi metalo vamzdžio, vielos ir 
strypo apdirbimo srityje jau daugiau nei 20 metų. Ilgametę 
patirtį turinti ekspertų komanda yra pasirengusi teikti 
inovatyvias,  kvalifikuotas, patikimas paslaugas verslo 
partneriams bei klientams. 

UžtikrinkUžtikrinkite ergonomiką ir saugumą darbo vietoje. Rinkitės 
standartinių išmatavimų turėklus arba gaukite Jūsų 
poreikiams pritaikytą pasiūlymą. Teikiame tokias vamzdžio 
apdirbimo paslaugas kaip - CNC lankstymas, valcavimas, 
suvirinimas, poliravimas, šlifavimas, gręžimas, pjovimas ir 
redukavimas.

UUAB HENRIS pagaminti turėklai pasižymi universaliu dizainu, 
ilgaamžiškumu ir lengvu pritaikymu.

Tvirtinkite prie:
• aptarnavimo aikštelių
• laiptų
• platformų

Užtikrinkite:
Kokybę • Saugumą • Patikimumą

Gaukite pasiūlymą jau šiandien:
• www.henris.lt
• info@henris.lt
• +370 604 19544

HENRIS, UAB
Televizorių g. 14 | LT-78137
Šiauliai, Lietuva
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Nepriklausomai nuo industrijos:
• užtikrinkite saugumą
• padidinkite produktyvumą
• pašalinkite netikslingą laipiojimą 

• Aukšta kokybė - gaminiai lenkti CNC staklėmis
• Ilgaamžiškumas 
• Lengvas pritaikymas ir priežiūra
• Mobilumas ir tvirtumas
• Greitas tvirtinimas varžtų pagalba

Saugumas ir produktyvumas įvairiose pramonės srityse:

Pramonėje lengvai pritaikoma turėklų sistema - 
tai optimaliausias saugaus ir efektyvaus darbo 
sprendimas. Jokio nesaugaus, nereikalingo 
darbuotojų laipiojimo. Minimali rizika ir 
maksimalus produktyvumas darbo vietoje.

• www.henris.lt
• info@henris.lt 
• +370 604 19544

Gaukite pasiūlymą jau šiandien:
UAB HENRIS
Televizorių g. 14 | LT-78137
Šiauliai, Lietuva

Turėklai
ergonomiškumas ir
saugumas įvairiose
pramonės srityse

Aviacija
Tvirtinkite turėklus 
prie lėktuvų remonto, 
aptarnavimo mobilių  
bei stacioanarių, 
aištelių ir laiptų.

Statyba
Užtikrinkite sklandų 
statybų procesą. 
Surenkami stogų 
apsauginiai turėklų 
moduliai.

Dujų gavyba
Turėklai dujų gavybos 
platformų, įrenginių 
aptarnavimo bei 
remonto aikštelėms ir 
laiptams.

Elektrinės
Ergonomiški ir saugūs 
elektrinių, įrenginių  
trasų aptarnavimo, 
remonto laiptai ir 
aikštelės.

Vamzdynai
Saugus vamzdynų 
trasų aptarnavimas. 
Tvirtinkite turėklus 
prie remonto  
aikštelių ir laiptų.

Automobiliai
Užtikrinkite apsaugą 
turėklais, tvirtinamais 
prie transporto 
pakrovimo, remonto 
aikštelių ir laiptų.

Asfaltas, cementas
Turėklai užtikrina 
saugumą gamybos 
talpų, pervežimo 
transporto aikštelių ir 
laiptų erdvėse.

Nafta
Sprendimai naftos 
perdirbimo įrenginių 
aptarnavime. Turėklai 
remonto  aikštelėms 
ir laiptams.


