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1. OGRODZENIA TYMCZASOWE BUDOWLANE

Ogrodzenie Standard

Standardowy panel ażurowy ogrodzenia tymczasowego 
budowlanego 2m wysokości i 3,5 m długości.

Ogrodzenie Standard z rurą poziomą

Panel ażurowy ogrodzenia tymczasowego budowlanego z rurą 
poziomą jako dodatkowym wzmocnieniem.

Ogrodzenia tymczasowe ażurowe

Tymczasowe ogrodzenia budowlane ażurowe standardowe (budowlane ogrodzenie tymczasowe) 
zabezpieczają chroniony teren przed kradzieżami i aktami wandalizmu, nie dopuszczają, aby osoby 
postronne zbliżały się do miejsc, w których mogą być narażone na niebezpieczeństwo, a także 
wykorzystywane podczas imprez masowych, zapewniają kontrolę dostępu uczestników. Oferowane systemy 
tymczasowych ogrodzeń budowlanych są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. 



Panel ażurowy niski ogrodzenia tymczasowego budowlanego o 
wysokości 1,2 m.

Ogrodzenie Nieskie

Ogrodzenie Owalne

Panele przenośne Owalne są wykonane tylko z dwóch stalowych 
rur, przęsło ażurowe z zaokrąglonymi narożnikami górnymi, 
wzmocnione dodatkowo w dolnych narożnikach blachami 
usztywniający całą konstrukcję.

Ogrodzenie Owalne z rurą poziomą

Panel Owalny ogrodzenia tymczasowego budowlanego z rurą 
poziomą jako dodatkowym wzmocnieniem.

Ogrodzenia tymczasowe ażurowe



Ogrodzenia tymczasowe pełne

Ogrodzenie budowlane pełne - blacha trapezowa ocynk

Panele pełne (nieprzezierne) są bardzo wytrzymałe, stworzone 
do ograniczenia dostępu jak i w celu zminimalizowania 
uciążliwych skutków budowlanych, zabezpieczają chroniony 
teren przed kradzieżami i aktami wandalizmu, nie 
dopuszczają, aby osoby postronne zbliżały się do miejsc, w 
których mogą być narażone na niebezpieczeństwo. Panele są 
ocynkowane ogniowo, stalowe ramy wypełnione powleczoną 
blachą.

Ocynk
RAL 5010
(niebieski)

RAL 7035
(szary)



Stopy betonowe / PVC, obejmy, kółka i zawiasy do bramy.

Akcesoria

Aby skompletować ogrodzenie tymczasowe budowlane należy dobrać odpowiednie akcesoria: stopy, obejmy, 
podpory i inne niezbędne elementy jakie powinno mieć ogrodzenie budowy.

Stopa betonowa
Zawias do

bramy / furtki

Stopa z tworzywaObejma Kółko do bramy



Barierka przenośna CITY

Barierka przenośna LIGHT

Barierka przenośna SUPER LIGHT

2. BARIERKI PRZENOŚNE

Bariery tymczasowe przenośne

Zadaniem barier przenośnych jest wytyczenie tymczasowych ciągów komunikacyjnych, a jednocześnie 
zabezpieczenie miejsc wyłączonych z użytkowania z powodu różnego rodzaju niebezpieczeństw. 



Barierka prostokątna

Zapory drogowe PVC

Zasady stosowania zapór drogowych

Zapory drogowe stosowane są w celu tymczasowego (lub stałego) wygrodzenia i zabezpieczenia 
newralgicznych miejsc np. w trakcie prowadzenia różnego rodzaju prac remontowo-budowlanych oraz robót z 
zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (awaryjnego wygrodzenia). 

3. ZAPORY DROGOWE

Zapory drogowe siatkowe



Bariery zaporowe PVC

Barierka PVC THOR Barierka PVC BOSS

Barierka PVC GATE
Barierka PVC EURO VISION



4. BARIERY DROGOWE/CHODNIKOWE

Barierka szczeblinkowa

Barierka U-12a Barierka U-12a 
z poprzeczką

Barierka U-12a 
z 2 poprzeczkami

Barierka łańcuchowa Barierka olsztyńska



Drogowy/
blokujący U12c

Drogowy/
blokujący U12c 
ze stopą do 
przykręcania

Parkingowy-rurowy
chodnikowy blokujący

Parkingowy-rurowy
chodnikowy blokujący
ze stopą do przykręcania

Bariery drogowe/chodnikowe

5. SŁUPKI CHODNIKOWE/PARKINGOWE

Barierka lubelska Barierka szczeblinkowa
z 2 poprzeczkami Barierka błotochron

Wykonuj emy dowolne bariery drogowe na wymiar według projektu klienta.

Wykonujemy dowolne słupki na wymiar według projektu klienta.



Wykonujemy dowolne odbojnice na wymiar według projektu klienta.

6. ODBOJNICE PRZEMYSŁOWE

Odbojnica typu U4 Odbojnica liniowa - magazynowa

Odbojnica narożna równoramiennaOdbojnica typu U2 Odbojnica typu U3

Odbojnica słupowa



7. ZASIEKI I DRUT OSTRZOWY CONCERTINA

Zasieki 
Concertina

Siatka 
ostrzowa

Zasiek 
płaski

Drut 
ostrzowy 
żyletkowy



Zasieki i drut ostrzowy Concertina

Złączki / spinki 
montażowe

Drabiny i 
podesty

Rusztowania

Rękawice ochronne, 
zarękawki

8. DRABINY I RUSZTOWANIA



Drabina składana, przeznaczona do prac tynkarskich i malarskich, przeznaczona do robót tynkarskich, malarskich, wykonany 
z aluminium. Umożliwia przemieszczanie się wzdłuż ściany podczas pracy. Drabina PPP  jest łatwa i lekka w użyciu. Służy do 
przemieszczania się bez schodzenia. 

Nowość! Drabina PPP PLASTERERS 



Podesty 
przejściowe

Kładki 
tymczasowe

Podesty 
przejściowe

9. SCHODY I KŁADKI TYMCZASOWE



Pachołki drogowe Separatory drogowe U-25 Lustra drogowe

Znaki drogowe

Lampy ostrzegawcze

Przyczepy drogowe Taśmy ostrzegawcze Sygnalizacja wahadłowa

10. ELEMENTY BRD



Elementy BRD

Lampy wczesnego 
ostrzegania,

Pulsatory

Tablice prowadzące U-3

Strzały świetlne

Podstawy pod znaki drogowe

Separatory Parkingowe



11. OGRODZENIA PRZEMYSŁOWE

Ogrodzenie Nylofor 2D

Ogrodzenie Nylofor 3D

Bramy przesuwne



12. GABIONY I MURY OPOROWE

Gabiony zgrzewane

Mury oporowe



13. SIATKI ZGRZEWANE WELDMESH

Siatki zgrzewane Weldmesh 
z drutem brzegowym

Siatki zgrzewane Weldmesh 
bez drutu brzegowego

Siatki zgrzewane Weldmesh 
z drutem brzegowym ocynkowane



14. ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI BUDOWLI

Panel Siatkowy

Zabezpieczenia krawędzi budowli (EPS) - Edge 
Protection System zawiera w sobie całą gamę 
rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na 
budowach, budynkach, w wykopach.
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