
 MAI MULTĂ SIGURANȚĂ, MAI MULTĂ DISTRACȚIE

EUROTHERM

SWARCO | The Better Way. Every Day.
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Viața este plină de culoare. La fel ca un loc 
de joacă, o școală sau o șosea: termoplasticul 
preformat luminează viața de zi cu zi și ajută și 
la îmbunătățirea siguranței. Marcajele noastre 
preformate durabile sunt extrem de eficiente pe 
drumuri. Plasate direct pe linia vizuală a șoferului 
și având pictograme și simboluri binecunoscute, 
acestea reduc riscul în zonele potențial periculoase. 
Acest lucru ajută în special la protecția participanților 
vulnerabili la trafic și a copiilor. 

Cu toate acestea, marcajele preformate fac mai 
multe: cantitatea mare de microbile de sticlă face  
ca indicatoarele să fie mai vizibile, pe timp de zi  
sau noapte.

Marcajele preformate distrag atenția de la  
drum. Ele pot fi folosite pentru a crea un  
labirint pe un teren de joacă sau un șarpe din 
numere în curtea unei școli, un logo în  
apropierea unei companii. Există și mai multe 
opțiuni: puteți alege dintr-o varietate de culori și 
forme diferite pentru a vă expune ideile pe asfalt. 
Suntem mai mult decât bucuroși să vă consiliem  
în ceea ce privește opțiunile noastre colorate  
și variate.

Am dori sa va prezentăm o parte din  
acestea in această brosură și sa vă arătăm 
deasemenea cat de repede și de ușor  
se aplică.

„Este o modalitate diferită de a invăta – 
Chiar și prescolarii sar entuziasmati  
pe sute de câmpuri. Locul nostru de 
joacă – un spațiu unde toată lumea se 
simte fericită.“ 
STEFAN BEETH
PROFESOR LA SCOALA ELEMENTARA
HAMBURG

PE TEREN 
SIGUR



SW
A
R
C
O

 | Th
e B

etter W
ay. E

very D
ay. | 3



Lumea colorată EUROTHERM –  
Marcajele preformate

Avem un spectru larg de culori standard. Dar nu-ți face griji 
dacă ai nevoie de o nuanță specială.
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VIAȚA ESTE 
PLINĂ DE 
CULOARE  

EUROTHERM – 
Marcajele 
preformate 
vin intr-o 
varietate de 
forme și  culori.

Indicatoare rutiere

Linii, săgeți, pictograme, litere, numere: marcajele preformate 
mențin traficul în mișcare prin furnizarea rapidă și clară a 
indicațiilor. Acestea sporesc nivelul de siguranță și facilitează 
conducerea pentru toți participanții la trafic.  
 
Plasând semnele de circulație convenționale pe șosea ca 
marcaje preformate, acestea vor fi direct în linia vizuală a 
șoferului făcându-le imposibil de ignorat. Microbilele de sticlă 
reflectorizante le fac mult mai vizibile în condiții de vreme 
nefavorabilă și pe timp de noapte.
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Marcaje pentru locuri de joacă  
și curtea școlilor

Învățarea, jocul și distracția: marcaje preformate  
strălucitoare din curtea școlilor și din locurile de joacă îi  
inspiră pe copii să interacționeze și să-și lase imaginația  
să zburde. Orice ai crea, fie că este un labirint din litere,  
un șarpe din numere, o busolă uriașă sau o rachetă spre  
lună, este garantat că învățarea va fi distractivă.

ȘI AȘA ESTE ȘI 
PORTOFOLIUL 
NOSTRU 

Simboluri speciale și  
logouri personalizate

De la simboluri speciale la logouri personalizate:  
marcajele preformate au multe forme și culori și  
reprezintă elemente care distrag atenția de la șosea.  
Puneți-vă amprenta unică asupra orașului, la sediul  
companiei sau pe proprietatea personală.
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PE LOCURI, FITI 
GATA, START!

Echipament: arzător, perie, o bucată 
de cretă și materiale drop-on. Utilizați 
primer, dacă este necesar.

Zona ce urmează a fi marcată trebuie să 
fie complet uscată și fără urme de praf 
sau ulei. Desenați conturul cu cretă.

Dacă suportul este umed si rece, 
preincalziți pană este complet uscat.

Principalele benefici pentru EUROTHERM

· potrivite pentru diferite suprafețe și zone de trafic 
· sunt rapid și ușor de aplicat 
· pot fi călcate după o perioadă scurtă de la aplicare 
· extrem de rezistentă la ingheț, zapadă, ghiață, sare sau uleiuri 
·  se poate aplica un material drop-on pentru creșterea rezistenței  

la alunecare si/sau a retroreflexie
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EUROTHERM – Marcajele 
preformate sunt usor și  
rapid de aplicat.

Utilizați arzătorul pentru a încălzi 
întreaga suprafață a marcajului 
EUROTHERM până când încep să se 
formeze bule.

Aplicați microbilele drop-on pe 
marcajul EUROTHERM.

Utilizați o perie pentru a curăța marcajul 
EUROTHERM și un obiect ascuțit pentru 
a verifica dacă acesta este bine fixat. 
Marcajul poate fi expus traficului după 
doar câteva minute.

Siguranța este prioritatea numărul  
unu-semnele de trafic, simbolurile și  
liniile pot părea lucruri comune la prima 
vedere dar ele ne țin in siguranță pe 
drumuri. Astazi, aceste simboluri sunt  
parte integranta a vieții de zi cu zi.
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INDICAND CALEA  
PESTE TOT IN LUME  
În anul 1969 am început cu fabricarea minusculelor microbile reflectorizante de 
sticla. Pana astazi am continuat sa crestem si sa devenim cel mai mare furnizor de 
sisteme pentru marcaje rutiere. Facand drumurile sigure si salvand vieti in fiecare 
zi. Produsele si serviciile de calitate inalta ale Diviziei noastre SWARCO Road 
Marking Systems, directioneaza in siguranta traficul de la A la B, in fiecare zi si 
noapte. Pe toate drumurile. Pe orice vreme. Totul dintr-o singura sursa - SWARCO.

Pregatim viitorul, prin fuzionarea cunostintelor cu forta inovatoare a Centrului 
nostru de Competenta pentru Tehnologia Sticlei si Sisteme de marcaj. Astfel, 
chiar si cand se va ajunge la condusul inteligent si autonom al autovehiculelor, 
vom continua sa deschidem calea Marcajelor Rutiere Premium catre lume. 
Alaturati-va si conduceti cu noi; vom fi bucurosi sa va sprijinim in gasirea solutiei 
ideale de marcaj rutier.

www.swarco.com/rms
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