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p r o d u c e n t

naprowadzacze, odbojnice, podesty 

do ramp rozładunkowych

bariery i balustrady drogowe

drabiny elewacyjne

naprowadzacz przykręcany o
trzech stopach



Odbojnice przeznaczone są do ochrony narożników budynków, bram, ramp itp. Produkowane są w wersji do przykręcania (wyposażone w płaskie podstawy z prosto-
kątnej grubej blachy) lub do zalewania w betonie. Dostępne średnice to 140, 170 mm.
Wysokość na żądanie odbiorcy. Standardowo ocynkowane ogniowo, opcjonalnie malowane proszkowo i/lub oklejane pasami ostrzegawczymi.

Produkowane przez naszą firmę naprowadzacze stosuje się do prawidłowego ustawienia, naprowadzenia najeżdżającego, dokującego pojazdu ciężarowego minimali-
zując ryzyko uszkodzenia bramy oraz śluzy, rampy rozładunkowj. Naprowadzacze wymuszają bezpieczne i prawidłowe ustawienie pojazdu na stanowisku przeładunko-
wym. Stosowane są przede wszystkim w centrach logistycznych, obiektach handlowych i przemysłowych.

Naprowadzacze wykonywane są z giętych rur stalowych o średnicach 140 lub 170 mm, zabezpieczonych powłoką cynkową.  Odbojnica naprowadzacza wygięta jest 
pod kątem 150, optymalnym dla prawidłowgo naprowadzenia pojazdu. 
Naprowadzacze do przykręcania posiadają  płaskie podstawy z prostokątnej grubej blachy (do zamontowania na istniejącym podłożu, posadce), natomiast naprowadza-
cze do zalewania w betone mają przedłużone stopy, sięgajace 60 cm w fundament.
Oferowane długości naprowadzaczy to 2000, 2500, 3000, 4000 mm. 

Wersja wykonania to:  naprowadzacze do przykręcania (rys. 1), naprowadzacze do zalewania (rys. 2), z dwoma punktami mocowania typ A 
lub alternatywnie z trzecią stopom typ B.   Wersje wykończenia to: ocynkowana, lakierowana lub lakierowana z naklejonymi pasami ostrzegawczymi.
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schemat montażu naprowadzaczy



podesty do ramp 

barierki drogowe
Barierki drogowe u12b są przeznaczone do oddzielenia i zabezpieczenia ru-
chu pieszych od jezdni i poruszających się tam pojazdów. Uniemożliwiają także 
wkraczanie na jezdnię w miejscach niedozwolonych i niebezpiecznych.
Wykonane są z rury stalowej Ø 60 mm i wysokości 1500 mm, z zaślepką 
i czterema   uchwytami do łańcucha; malowanej proszkowo na kolor biały, okle-
jonej pasami czerwonej foli odblaskowej. Do słupka dołączone są dwa łańcuchy: 
czerwony i biały.

Przeznaczeniem podestów jest umożliwienie wjazdu wózków widłowych a tak-
że innym pojazdom do hali przez rampę przeładunkową (dok) z poziomu dro-
gi dostawczej, placu.
Produkujemy podesty w wersji o nośności do 3.0 t i do 6 ton, z możliwością wy-
konania ich pochylni pod odpowiednim kątem. 
Standardowo oferowane podesty mają wymiary: 3 m szerokości, 6 m długości 
oraz wysokość 1,2 m. 
Konstrukcja wykonana jest z profili zamkniętych 100 x 100 x 4 mm i  wypełnio-
na jest kratą wema. Całość jest cynkowana ogniowo.

Drabiny elewacyjne, zapewniają bezpieczne wejście na dach po elewacji bu-
dynków, hal przemysłowych, magazynowych, handlowych itp. Maksymalna no-
śność drabiny  wynosi 150 kg. Bezpieczne korzystanie z drabiny zapewnia sta-
lowa konstrukcja ochronnego pałąka.

drabiny elewacyjne

balustrady drogowe i inne 
wyroby oraz usługi ślusarskie 
dla budownictwa 

produkujemy także 
bramy garażowe i przemysłowe

ogrodzenia systemowe i posesyjne 

podesty do ramp


