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Eksperci Salvada 

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów. Do naszej 

pracy podchodzimy z pasją i zaangażowaniem. Stawiamy na 

profesjonalizm obsługi, na kompleksowość oferty i wysoką jakość 

usług. Obsługujemy zarówno duże inwestycje, jak i małe lokalne 

projekty. Za naszą misję uznajemy wyznaczanie standardów w 

zakresie tymczasowych zabezpieczeń wygrodzeniowych.

 
Kompleksowość 

Dysponujemy kompletnym systemem ogrodzeń budowlanych – 

wszystkie typy przęseł, bramy, furtki i specjalistyczne akcesoria 

montażowe! Nasze ogrodzenia do tymczasowego zabezpieczania 

placów budów są sprzedawane w całej Europie. 

Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym oczeki-

waniom klientów. Obok sprzedaży, świadczymy usługi wynajmu 

ogrodzeń, montażu, dostawy, brandingu. Doradzamy, opracowu-

jemy plany zabezpieczeń inwestycji budowlanych i dobieramy do 

nich optymalne rozwiązania produktowe.

Rosnąca świadomość  
w zakresie tymczasowych 
zabezpieczeń inwestycji 
budowlanych stała się  
dla nas wyzwaniem 
i motywatorem do 
profesjonalizacji oferty.

Kompleksowa 
oferta ogrodzeń 
tymczasowych

Największa oferta  ogrodzeń  
tymczasowych  w Polsce

Produkty 

Posiadamy największą ofertę przęseł tymczasowych w Polsce. 

Kilkadziesiąt rodzajów przęseł ażurowych i przęseł pełnych  

z blachy trapezowej. Nowatorskie akcesoria montażowe, system 

barier tymczasowych – stalowych i z tworzywa sztucznego. 

Utrzymujemy stale wysokie stany magazynowe. W zakresie 

podstawowych przęseł tymczasowych, barier i akcesoriów zapew-

niamy dostępność na poziomie hurtowym. Obsługę handlową 

realizujemy z poziomu  oddziałów handlowo-magazynowych. 
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Przęsła standardowe

Przęsła standardowe - klasyczne ażurowe przęsła 

tymczasowe z prostokątną ramą rurową wypełnioną 

siatką o wielkości oczka 262 x 100 mm. Rozmiar ramy 

przęsła 3450 x 2025 mm.

Oferujemy szeroki wybór tymczasowych przęseł 
ażurowych, które różnią się pod względem techno-
logicznym konstrukcją ramy przęsła, a także jego 
wypełnieniem.

Bogactwo 
 rozwiązań
produktowych

Przęsła wzmocnione  
pionową rurą (3V)

Przęsła wzmocnione pionową rurą - ażurowe przęsła 

tymczasowe z prostokątną lub owalną ramą rurową 

wypełnioną standardową siatką o wielkości oczka 262 

x 100 mm bądź siatką typu “anticlimb”, czyli z gęstym 

oczkiem (262 x 43 mm). Rama przęsła jest dodat-

kowo wzmocniona pionową rurą. Usztywnia ona 

całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową 

ogrodzenia.

Przęsła ze wzmocnionymi  
narożnikami (CP)

Przęsła ze wzmocnionymi narożnikami (CP) - ażurowe przęsła  

tymczasowe z prostokątną ramą rurową wypełnioną standardową siatką  

o wielkości oczka 262 x 100 mm bądź siatką typu “anticlimb”, czyli  

z gęstym oczkiem (262 x 43 mm). Rama w newralgicznych mie jscach 

połączeniowych dodatkowo jest wzmocniona czterema specja lnymi 

blaszanymi nakładkami. 

Przęsła standardowe

Klasyczne ażurowe przęsła tymczasowe z prostokątną ramą rurową 

wypełnioną siatką o wielkości oczka 262 x 100 mm. Rozmiar ramy 

przęsła 3450 x 2025 mm.

Przęsła wzmocnione  
poziomą rurą (3H)

Przęsła wzmocnione poziomą rurą - ażurowe przęsła 

tymczasowe z prostokątną lub owalną ramą rurową 

wypełnioną standardową siatką o wielkości oczka 262 

x 100 mm bądź siatką typu “anticlimb”, czyli z gęstym 

oczkiem (262 x 43 mm). Rama przęsła jest dodat-

kowo wzmocniona poziomą rurą. Usztywnia ona 

całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową 

ogrodzenia. 

3H

3V
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Przęsła z gęstym oczkiem  
(ANTICLIMB) 

Przęsła z gęstym oczkiem (ANTICLIMB) - ażurowe przęsła 

tymczasowe z prostokątną lub owalną ramą rurową wypełnioną 

siatką typu “anticlimb”, czyli z gęstym oczkiem (262 x 43 mm). 

Zagęszczone wypełnienie przęsła wpływa na jego stabilność oraz 

podwyższa parametry ochronne.

Przęsła typu „mix” 

 

Przęsła będące połączeniem dwóch 

lub więcej określonych rozwiązań technicznych, np. 

owalnej ramy (roundtop) i siatki z gęstym oczkiem 

(anticlimb).

Przęsła niskie

Przęsła niskie - ażurowe przęsła tymcza-

sowe o wysokości 1200 mm z prostokątną lub owalną 

ramą rurową wypełnioną standardową siatką o wielkości 

oczka 262 x 100 mm.

Przęsła wyrównawcze  
krótkie (SHORT)

Przęsła wyrównawcze krótkie - ażurowe przęsła 

tymczasowe o długości 2190 mm z prostokątną ramą 

rurową wypełnioną standardową siatką o wielkości 

oczka 262 x 100 mm.

Przęsła owalne  
(ROUNDTOP)

Ażurowe przęsła tymczasowe z owalną ramą rurową.  

W tej konstrukcji górna część ramy jest wykonana z jednego 

odcinka wygiętej (a nie spawanej czy zgrzewanej) rury, w wyniku 

czego uzyskuje się owalny, a nie prostokątny kształt przęsła.  

W dolnej części rama łączy się z poziomą poprzeczką.  

Dolne połączenia dodatkowo wzmocnione są specjalnymi blasza-

nymi nakładkami. W konsekwencji uzyskuje się wyjątkowo trwałą  

i żywotną konstrukcję. Przęsło jest funkcjonalne nawet w przy-

padku uszkodzenia połączeń zgrzewalniczych.
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Ogrodzenia 
 budowlane 
 ażurowe

Ogrodzenia budowlane ażurowe  
stanowią najczęściej wybieraną formę 
tymczasowego zabezpieczania placu 
budowy.

Składają się z ocynkowanej rurowej ramy, która jest wypełniona 

stalową siatką. Przęsła produkowane w tej technologii dostępne 

są w wielu wersjach, aby możliwie najpełniej odpowiedzieć na 

zróżnicowane zapotrzebowanie rynkowe. 

Posiadamy w ofercie przęsła ekonomiczne i wzmocnione, przęsła 

wysokie, niskie i wyrównawcze, z ramą prostokątną oraz owalną 

(RoundTop), z oczkiem standardowym oraz gęstym (anticlimb). 

Dodatkowo oferujemy do tymczasowych przęseł ażurowych syste-

mowe bramy, furtki oraz całą gamę specjalistycznych akcesoriów 

montażowych.

 I Przęsła tymaczasowe ażurowe

 I Furtki tymaczasowe

 I Bramy tymaczasowe
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Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2025 x 3450 mm  

262 x 100 mm  

Ø 2,2 x Ø 3,2 mm  

Ø 38,1 mm, Ø 25,4 mm 

ocynk

11,2 kg

Przęsło tymczasowe AZ-1 

Przęsło AZ-1 – to element systemu ogrodzeń budo-

wlanych, który służy do zabezpieczania placu budowy 

oraz innych przestrzeni o ograniczonym dostępie,  

gdzie nie ma możliwości lub konieczności tworzenia 

stałej infrastruktury ogrodzeniowej. Można je łączyć  

ze wszy stkimi rodzajami tymczasowych przęseł ażuro-

wych oraz przęseł pełnych, które są dostępne w naszej 

ofercie.

Przęsło AZ-1 jest zbudowane z prostokątnej rurowej 

ramy wypełnionej stalową siatką. Od innych przęseł 

tymczasowych różni się parametrami technicznymi 

elementów składowych, które są zawarte w specyfikacji 

technicznej.

Super 
cena!

Najczęściej 
kupowane

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2025 x 3450 mm  

262 x 100 mm  

Ø 2,2 x Ø 3,2 mm  

Ø 38,1 mm, Ø 25,4 mm 

ocynk

11,7 kg

Przęsło tymczasowe AZ-1 CP

Wzmocnione narożniki

Przęsło zbudowane z prostokątnej rurowej ramy 

wypełnionej stalową siatką. Dodatkowo rama  

w newralgicznych mie jscach, tj. w narożnikach,  

jest wzmocniona specjalnymi blaszanymi nakładkami 

(ang. corner plates). Usztywniają one całą konstrukcję 

przęsła, zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym 

samym przedłużają jego żywotność. Przęsła typu 

„CP” (corner plates) zachowują funkcjonalność 

użytkową nawet po uszkodzeniu połączeń zgrzewa-

lniczych ramy. 
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Przęsło tymczasowe AZ-2 CP

Wzmocnione narożniki

Przęsło serii AZ CP wzmocnione specjalnymi blasza-

nymi nakładkami (ang. corner plates). Od innych 

ogrodzeń typu CP różni się parametrami technicznymi 

elementów składowych. 

4 blaszkowe wzmocnienia narożników (stabilizacja 

konstrukcji i ochrona połączeń zgrzewalniczych).

Przęsło tymczasowe AZ-2

Klasyczne przęsło ażurowe z prostokątną ramą 

rurową. Od innych standardowych ogrodzeń z serii 

AZ różni się parametrami technicznymi elementów 

składowych (grubsza siatka). 

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2025 x 3450 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 x Ø 3,2 mm  

Ø 38 mm, Ø 25 mm 

ocynk

13,9 kg

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 3450 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 x Ø 3,2 mm  

Ø 38 mm, Ø 25 mm 

ocynk

13,3 kg

Przęsło tymczasowe AZ-3

Klasyczne przęsło ażurowe z prostokątną ramą 

rurową. Od innych standardowych ogrodzeń z serii 

AZ różni się parametrami technicznymi elementów 

składowych (mocniejsza rama i grubsza siatka). 

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2025 x 3450 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 x Ø 3,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

15,5 kg

Przęsło tymczasowe AZ-3 CP

Wzmocnione narożniki 
 

Przęsło serii AZ CP wzmocnione specjalnymi blasza-

nymi nakładkami (ang. corner plates). Od innych 

ogrodzeń typu CP różni się parametrami technicznymi 

elementów składowych. 

4 blaszkowe wzmocnienia narożników (stabilizacja 

konstrukcji i ochrona połączeń zgrzewalniczych).

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 3450 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 x Ø 2,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

15 kg

Wysoka 
trwałość

Często 
kupowane



1514 salvada.plsalvada.pl

Ogrodzenia budowlane ażuroweOgrodzenia budowlane ażurowe

Przęsło tymczasowe AZ-3 HDG

Przęsło serii AZ. Cała konstrukcja ocynkowana  

ogniowo (metoda zanurzeniowa).

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 3456 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 x Ø 3,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 28 mm 

ocynk ogniowy HDG

16,1 kg

HDG

Cynkowanie HDG  
zapewnia doskonałą ochronę  
przed korozją

Cynkowanie HDG to metoda zanurzeniowa w roztopionym cynku. 

Powierzchnia przęseł jest zabezpieczona w 100%, a warstwa 

cynku jest jednolita na całej długości.Grubość nieprzepuszczalnej 

powłoki od 43 do 86 mikronów gwarantuje trwałość zabezpie-

czenia. W przeciwieństwie do innych powłok barierowych, takich 

jak farby i spraye, ocynk HDG nie prowadzi selektywnej korozji 

elementów konstrukcyjnych. 

Powłokę HDG można stosować w skrajnych warunkach pracy 

– od temperatur ujemnych panujących w okolicach koła podbiegu-

nowego po zakłady przetwórcze, gdzie temperatura sięga ponad 

200 stopni Celsjusza. 

Powłokę HDG można malować!
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Przęsło tymczasowe AZ-3H 
SHORT - wzmocnione, krótkie

Wzmocnione poziomą rurą

Przęsło serii AZ z dodatkowym  wzmocnieniem ramy 

w postaci poziomej rury. Przęsło jest krótsze niż 

inne przęsła tymczasowe. Można z niego budować 

wygrodzenia o bardzo wysokiej trwałości lub używać 

jako przęsła wyrównawczego w celu uzyskania ciągu 

wygrodzeniowego o określonej długości. 

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2025 x 2195 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 x Ø 3,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

12,7 kg

Przęsło tymczasowe AZ-3 
SHORT - wyrównawcze, krótkie

Krótsze przęsło serii AZ. Można z niego budować 

wygrodzenia o bardzo wysokiej trwałości lub używać 

jako przęsła wyrównawczego w celu uzyskania ciągu 

wygrodzeniowego o określonej długości. 

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 2195 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 x Ø 3,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

11,2 kg

3H

Przęsło tymczasowe AZ-4H 
WZMOCNIONE

Wzmocnione poziomą rurą

Przęsło AZ-4H jest zbudowane z prostokątnej rurowej 

ramy wypełnionej stalową siatką. Dodatkowo rama 

przęsła jest wzmocniona poziomą rurą. Usztywnia ona 

całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową 

przęsła.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 3452 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 x 3,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

17,4 kg
3H

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2025 x 3452 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 x 3,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

16,2 kg

Przęsło tymczasowe AZ-5V  
WZMOCNIONE

Wzmocnione pionową rurą

Przęsło AZ-5V jest zbudowane z prostokątnej rurowej 

ramy wypełnionej stalową siatką. Dodatkowo rama 

przęsła jest wzmocniona pionową rurą. Usztywnia ona 

całą konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową 

przęsła.

3V



1918 salvada.plsalvada.pl

Ogrodzenia budowlane ażuroweOgrodzenia budowlane ażurowe

Przęsło tymczasowe AZ-6 

Owal 
RoundTop
 

Przęsło AZ-6 OWAL jest zbudowane z „owalnej” 

rurowej ramy wypełnionej stalową siatką.  

W tej konstrukcji górna część ramy jest wykonana  

z jednego odcinka wygiętej (a nie spawanej lub 

zgrzewanej) rury. To dzięki temu zabiegowi uzyskuje 

się owalny kształt przęsła (round top). Dodatkowo 

rama przęsła w dolnych naro żnikach jest wzmocniona 

specjalnymi blaszanymi nakładkami (ang. corner 

plates). Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, 

zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym samym  

przedłużają jego żywotność.

Przęsła typu owalnego (RoundTop) posiadają wyją-

tkowo trwałą konstrukcję. Ba rdzo dobry stosunek  

ceny do jakości. 

Super 
cena!

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2000 x 3450 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 x Ø 2,2 mm  

Ø 38,1 mm 

ocynk

13,2 kg
2

Super 
jakość

Super 
trwałość

Polecamy

WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ 

dzięki zastąpieniu spawów w górnej części przęsła, 

narażonej na największe przeciążenia

WIĘKSZA ODPORNOŚĆ 

dzięki oparciu konstrukcji ramy przęsła na dwóch 

elementach, zamiast standardowych czterech

STABILNOŚĆ POŁĄCZEŃ 

dzięki górnym zaokrąglonym rogom oraz dolnym 

wzmocnieniom, które poprawiają zwartość 

konstrukcji przęsła

LEPSZA ESTETYKA 

dzięki nowatorskiej konstrukcji i zastosowaniu 

najwyższej jakości materiałów połączonej z europe-

jskimi standardami ich wykonania
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Przęsła RoundTop  
to idealne rozwiązanie dla

projektów opartych o długoterminowy najem 

ogrodzeń budowlanych,

firm dokonujących zakupów pod inwestycje  

o długim horyzoncie realizacji,

podmiotów działających operacyjnie z konie-

cznością częstego przestawiania i przewożenia 

przęseł.

Przęsło tymczasowe AZ-6H 
OWAL (RoundTop) 

Wzmocnione poziomą rurą 

Przęsło AZ-6V jest wzmocnione poziomą rurą  

– a w dolnych narożnikach posiada specjalne 

blaszane nakładki (ang. corner plates). Usztywniają 

one całą konstrukcję przęsła, zapobiegają znisz-

czeniom zgrzein, a tym samym przedłużają jego 

żywotność. 

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2000 x 3450 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 38,1 mm 

ocynk

15 kg

Przęsło tymczasowe AZ-6V 
OWAL (RoundTop) 

Wzmocnione pionową rurą

Przęsło AZ-6V jest wzmocnione pionową rurą 

 a w dolnych narożnikach posiada specjalne blaszane 

nakładki (ang. corner plates). Usztywniają one całą 

konstrukcję przęsła, zapobiegają zniszczeniom 

zgrzein, a tym samym przedłużają jego żywotność. 

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2000 x 3450 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 38,1 mm 

ocynk

16,5 kg

3V

3H
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Przęsło tymczasowe AZ-7 LOW 
(NISKIE)  

Przęsło AZ-7 LOW składa się z prostokątnej rurowej 

ramy wypełnionej stalową siatką. Jest niższe niż 

inne przęsła tymczasowe. Doskonale sprawdza się 

w zabezpieczaniu prac interwencyjnych czy serwiso-

wych. Można je stosować do wygradzania wykopów, 

skarp i stromizn, a także jako ogrodzenie tymczasowe 

imprez masowych. 

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1200 x 3452 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

11,7 kg

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

1200 x 3450 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 38,1 mm 

ocynk

12,1 kg

Przęsło tymczasowe AZ-7 LOW 
OWAL (RoundTop)  

Przęsło AZ-7 LOW OWAL (RoundTop) składa się  

z owalnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. 

Jest niższe niż inne przęsła tymczasowe. Doskonale 

sprawdza się w zabezpieczaniu prac interwencyjnych 

czy serwisowych. Można je stosować do wygradzania 

wykopów, skarp i stromizn, a także jako ogrodzenie 

tymczasowe imprez masowych.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

1200 x 3452 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

11,7 kg

Przęsło tymczasowe AZ-7 
LOW (NISKIE)  z pasem 
ostrzegawczym

Przęsło niskie z osobno montowanym biało-czerwony 

pasem ostrzega wczym. Doskonale sprawdza się  

w zabezpieczaniu robót drogowych, prac interwency-

jnych czy serwisowych.Biało-czerwony pas ostrze-

gawczy z otworami montażowymi. Wysokość pasa 

ostrzega wczego 150 mm lub 250 mm (typ U-20).
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Przęsło tymczasowe AZ-8 

Bardzo 
trwałe

Anticlimb 
Gęste oczko
 

Element systemu ogrodzeń budowlanych służący do zabe-

zpieczania placu budowy oraz innych przestrzeni o ograni-

czonym dostępie, gdzie nie ma możliwości lub konieczności 

tworzenia stałej infrastruktury ogrodzeniowej. Można je łączyć 

ze wszystkimi rodzajami tymczasowych przęseł ażurowych 

oraz przęseł pełnych, które są dostępne w naszej ofercie.

Przęsło jest zbudowane z prostokątnej rurowej ramy  

wype łnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (262 x 43 mm).  

Oczka siatki w tym typie przęsła są mniejsze niż ma to 

miejsce w przęsłach standardowych. Dzięki temu przęsło 

jest stabilniejsze i bardziej trwałe. Zagęszczone wypełnienie 

przęsła zdecydowanie podwyższa parametry ochronne  

i zaporowe.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2025 x 3452 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

15,4 kg

Przęsło tymczasowe AZ-8V 
ANTICLIMB 

Wzmocnione pionową rurą

Przęsło z gęstym oczkiem siatki (typ anticlimb).  

Zagęszczone wypełnienie przęsła zdecydowanie  

podwyższa parametry ochronne i zaporowe. Doda-

tkowo rama przęsła jest wzmocniona pionową rurą  

(Ø 30 mm). Usztywnia ona całą konstrukcję oraz 

wpływa na trwałość użytkową przęsła.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2025 x 3452 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

17,8 kg

Przęsło tymczasowe AZ-8H 
ANTICLIMB 

Wzmocnione poziomą rurą

Przęsło z gęstym oczkiem siatki (typ anticlimb).  

Zagęszczone wypełnienie przęsła zdecydowanie  

podwyższa parametry ochronne i zaporowe. Doda-

tkowo rama przęsła jest wzmocniona poziomą rurą  

(Ø 30 mm). Usztywnia ona całą konstrukcję oraz 

wpływa na trwałość użytkową przęsła.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 3452 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

16,6 kg

3H

3V
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Przęsło tymczasowe AZ-8 CP 
ANTICLIMB

wzmocnione 
narożniki
 

Przęsło AZ-8CP ANTICLIMB jest zbudowane z prosto-

kątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym 

oczkiem. Oczka siatki w tym typie przęsła są mniejsze niż 

ma to miejsce w przęsłach standardowych. Dzięki temu 

przęsło jest stabilniejsze i bardziej trwałe. Zagęszczone 

wypełnienie przęsła zdecydowanie podwyższa parametry 

ochronne i zaporowe. Dodatkowo rama przęsła w newra-

lgicznych miejscach, tj. w narożnikach, jest wzmocniona 

specjalnymi blaszanymi nakładkami (ang. corner plates). 

Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobiegają 

zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają jego 

żywotność. Przęsła typu „CP” (ang. corner plates)  

zachowują funkcjonalność użytkową nawet po uszko-

dzeniu połączeń zgrzewalniczych ramy. 

Super 
trwałe

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2025 x 3452 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

15,9 kg

Przęsło tymczasowe AZ-8 CPV 
ANTICLIMB 

Wzmocnione pionową rurą + narożniki

Przęsło z gęstym oczkiem siatki jest stabilne i bardzo 

trwałe. Dodatkowo rama przęsła jest wzmocniona 

pionową rurą – a w czterech narożnikach posiada 

specjalne blaszane nakładki (ang. corner plates). 

Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobie-

gają zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają 

jego żywotność.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2025 x 3452 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

18,3 kg

Przęsło tymczasowe AZ-8 CPH 
ANTICLIMB

Wzmocnione poziomą rurą + narożniki

Przęsło z gęstym oczkiem siatki jest stabilne i bardzo 

trwałe. Dodatkowo rama przęsła jest wzmocniona 

poziomą rurą – a w czterech narożnikach posiada 

specjalne blaszane nakładki (ang. corner plates). 

Usztywniają one całą konstrukcję przęsła, zapobie-

gają zniszczeniom zgrzein, a tym samym przedłużają 

jego żywotność.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 3452 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

17,1 kg

3H

3V
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Przęsło tymczasowe AZ-9 

Owal 
Anticlimb
 

Przęsło AZ-9 OWAL ANTICLIMB jest zbudowane z „owalnej” 

rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem 

(typ „anticlimb”). W tej konstrukcji górna część ramy jest 

wykonana z jednego odcinka wygiętej (a nie spawanej 

 lub zgrzewanej) rury. To dzięki temu zabiegowi uzyskuje się 

owalny kształt przęsła (RoundTop). Rama przęsła  

w dolnych narożnikach jest wzmocniona specjalnymi blasza-

nymi nakładkami (ang. corner plates). Usztywniają one całą 

konstrukcję przęsła, zapobiegają zniszczeniom zgrzein, a tym 

samym przedłużają jego żywotność. 

Oczka siatki w tym typie przęsła są mniejsze niż ma to 

miejsce w przęsłach standardowych. Dzięki temu przęsło  

jest stabilniejsze i bardziej trwałe. 

Bardzo 
trwałe

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2000 x 3450 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 38,1 mm 

ocynk

15,9 kg2

Przęsło tymczasowe AZ-9V 
OWAL ANTICLIMB

Wzmocnione pionową rurą  
(ROUNDTOP + GĘSTE OCZKO  
+ WZMOCNIENIE)

Przęsło zbudowane z „owalnej” rurowej ramy 

wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem 

(typ „anticlimb”). Wzmocnione pionową rurą – a w 

dolnych narożnikach posiada specjalne blaszane 

nakładki (ang. corner plates). Przęsła typu owalnego 

(RoundTop) posiadają wyjątkowo trwałą konstrukcję.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

2000 x 3452 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 38,1 mm 

ocynk

19 kg

Przęsło tymczasowe AZ-9H 
OWAL ANTICLIMB

Wzmocnione poziomą rurą  
(ROUNDTOP + GĘSTE OCZKO  
+ WZMOCNIENIE)

Przęsło zbudowane z „owalnej” rurowej ramy 

wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ 

„anticlimb”). Wzmocnione poziomą rurą – a w 

dolnych narożnikach posiada specjalne blaszane 

nakładki (ang. corner plates). Przęsła typu owalnego 

(RoundTop) posiadają wyjątkowo trwałą konstrukcję.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2000 x 3452 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 38,1 mm 

ocynk

17,5 kg

3H

3V

2

2
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Nadstawka ażurowa standard

Nadstawka ażurowa standard – to uzupełniający 

element systemu ogrodzeń budowlanych, który służy 

do podwyższania przęseł o standardowej wysokości. 

Nadstawki dodatkowo zabezpieczają chroniony 

teren i utrudniają przejście przez ogrodzenie. Można 

je łączyć z dostępnymi w naszej ofercie wszystkimi 

rodzajami tymczasowych przęseł ażurowych ze 

standardową prostokątną ramą. Nadstawka jest 

zbudowana z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej 

stalową siatką. 

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie: 

Waga:

680 x 3442 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 30 mm, Ø 25 mm 

ocynk

7 kg

Nadstawka ażurowa z gęstym 
oczkiem ANTICLIMB

Uzupełniający element systemu ogrodzeń budow-

lanych zbudowany z prostokątnej rurowej ramy 

wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ 

„anticlimb”). 

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

680 x 3442 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm  

Ø 30 mm, Ø 25 mm 

ocynk

6,9 kg
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Przęsło tymczasowe ażurowe  

z plandeką
 

 

Do ażurowych ogrodzeń budowlanych z klasyczną prosto-

kątną ramą rurową istnieje możliwość montażu specjalnych 

dedykowanych plandek ochronnych. Dzięki nim przęsła 

tymczasowe stanowią skuteczną  wizualną barierę, która 

uniemożliwia osobom postronnym wgląd na plac budowy. 

Dodatkowo plandeki zabezpieczają  przed pyłem budow-

lanym, kurzem oraz drobnymi odpryskami.

Przęsła tymczasowe z plandekami można stosować jako 

tańsze, alternatywne rozwiązanie w zastępstwie ogrodzeń 

budowlanych pełnych z blachy trapezowej.

Dostępne kolory plandek:  

biały, niebieski, czarny, zielony (ciemny, „wojskowy”).

 

Przęsła tymczasowe:  

AZ-1, AZ-2, AZ-3, AZ-4H, AZ-5V, AZ-8

Nowość

Wymiary ramy: 

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu: 

Średnica rur: 

Wymiary plandeki:

2025 x 3452 mm 

262 x 100 mm  /   

262 x 43 mm

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm 

Ø 38,1 mm, Ø 40 mm /  

Ø 25,4 mm, Ø 30 mm

1,76 x 3,41 m
3H 3V

Przęsło tymczasowe ażurowe 

z banerem 
reklamowym
 

Do ażurowych ogrodzeń budowlanych istnieje możliwość 

produkcji dedykowanych banerów reklamowych lub info-

rmacyjnych (np. informacja o generalnym wykonawcy). 

Banery są tworzone na bazie projektów graficznych klie-

ntów lub w oparciu o wytyczne klienta. Dzięki nim przęsła 

tymczasowe stanowią atrakcyjną przestrzeń ekspozycy jną, 

a jednocześnie spełniają podobne funkcje jak plandeki 

ochronne (uniemożliwiają osobom postronnym wgląd na plac 

budowy, zabezpieczają  przed pyłem budowlanym, kurzem 

oraz drobnymi odpryskami).

Wymiary ramy: 

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu: 

Średnica rur: 

Wymiary banera:

2025 x 3452 mm 

262 x 100 mm  /   

262 x 43 mm

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm 

Ø 38,1 mm, Ø 40 mm /  

Ø 25,4 mm, Ø 30 mm

według zapotrzebowania

  

 

 

Przęsła tymczasowe:  

wszystkie dostępne w ofercie 

3H 3V

Nowość
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Bramy i furtki 
ażurowe
Bramy i furtki ażurowe to uzu-
pełniający element systemu 
ogrodzeń budowlanych, który 
umożliwia łatwy i komfortowy 
wjazd na teren budowy bez 
konieczności demontażu ciągu 
wygrodzeniowego

Bramy tymczasowe można 
łączyć z dostępnymi w naszej 
ofercie wszystkimi rodzajami 
przęseł ażurowych oraz przęseł 
pełnych z blachy trapezowej.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 3452 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm 

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

18,5 kg

Brama tymczasowa 
1-skrzydłowa 3,5 m

Brama jednoskrzydłowa jest zbudowana z prosto-

kątnej rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. 

Dodatkowo rama jest wzmocniona poziomą rurą. 

Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa  

na trwałość użytkową bramy. 

W zestawie brama posiada kółko jezdne oraz 

zawias.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 4420 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm 

Ø 30 mm, Ø 40 mm 

ocynk

30,7 kg

Brama tymczasowa 
2-skrzydłowa (2 x 2,2 m)

Brama zbudowana z dwóch modułów o szerokości 

2,2 m, które są wykonane z prostokątnej rurowej ramy 

wypełnionej stalową siatką. Ramy skrzydeł bramo-

wych są wzmocnione dwoma poziomymi rurami. 

Usztywniają one całą konstrukcję oraz wpływają na 

trwałość użytkową bramy. 

W zestawie brama posiada kółka jezdne, zawiasy 

oraz rygiel jako mechanizm zamykający.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 6934 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm 

Ø 30 mm, Ø 40 mm 

ocynk

42 kg

Brama tymczasowa 
2-skrzydłowa (2 x 3,5 m)

Brama tymczasowa 2-skrzydłowa (2 x 3,5 m) – to 

uzupełniający element systemu ogrodzeń budowla-

nych, który umożliwia łatwy i komfortowy wjazd na 

teren budowy bez konieczności demontażu ciągu 

wygrodzeniowego. 

W zestawie brama posiada kółka jezdne, zawiasy 

oraz rygiel jako mechanizm zamykający.
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Brama tymczasowa 
2-skrzydłowa 4,3 m - OWAL 
ANTICLIMB 

Brama zbudowana z dwóch modułów o szerokości 

4,3 m, które są wykonane z owalnej (typ „rundtop”) 

rurowej ramy wypełnionej stalową siatką z gęstym 

oczkiem (typ „anticlimb”). Ramy skrzydeł bramowych 

są wzmocnione poziomą rurą. Usztywnia ona całą 

konstrukcję oraz wpływa na trwałość użytkową bramy. 

W zestawie brama posiada kółka jezdne, zawiasy 

oraz rygiel jako mechanizm zamykający.

Wymiary:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2000 x 4261 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm, Ø 2,2 mm  

Ø 38,1 mm 

ocynk

30,5 kg

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2000 x 6940 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm 

Ø 38,1 mm 

ocynk

43,7 kg

Brama tymczasowa 
2-skrzydłowa 7 m - OWAL 
ANTICLIMB

Brama dwuskrzydłowa zbudowana z modułów, które 

wykonane są z owalnej (typ „rundtop”) rurowej ramy 

wypełnionej stalową siatką z gęstym oczkiem (typ 

„anticlimb”). Ramy skrzydeł bramowych są wzmo-

cnione poziomą rurą. Usztywnia ona całą konstrukcję 

oraz wpływa na trwałość użytkową bramy. 

W zestawie brama posiada kółka jezdne, zawiasy 

oraz rygiel jako mechanizm zamykający.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 6934 mm  

262 x 43 mm  

Ø 3,2 mm 

Ø 40 mm , Ø 30 mm 

ocynk

51,5 kg

Brama tymczasowa 
2-skrzydłowa 7 m - ANTICLIMB

Brama dwuskrzydłowa zbudowana z dwóch 

wzajemnie uzupełniających się modułów, które są 

wykonane z prostokątnej rurowej ramy wypełnionej 

stalową siatką z gęstym oczkiem (typ „anticlimb”). 

Ramy skrzydeł bramowych są wzmocnione dwoma 

poziomymi rurami. Usztywniają one całą konstrukcję 

oraz wpływają na trwałość użytkową bramy. 

W zestawie brama posiada kółka jezdne, zawiasy 

oraz rygiel jako mechanizm zamykający.
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Furtka tymczasowa z ryglem

Furtka z ryglem jest zbudowana z prostokątnej 

rurowej ramy wypełnionej stalową siatką. Dodatkowo 

rama jest wzmocniona dwoma poziomymi poprzecz-

kami. Usztywniają one całą konstrukcję oraz wpływają 

na trwałość użytkową furtki. 

W zestawie furka posiada rygiel jako mechanizm 

zamykający oraz osobny słupek rurowy.

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 1190 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm 

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

7,8 kg

Furtka tymczasowa prosta

Uzupełniający element systemu ogrodzeń budow-

lanych, który umożliwia pieszym komfortowy wstęp 

na teren budowy. Furtki tymczasowe można łączyć 

z dostępnymi w naszej ofercie wszystkimi rodzajami 

przęseł ażurowych oraz przęseł pełnych z blachy 

trapezowej.

Furtka prosta jest zbudowana z prostokątnej rurowej 

ramy wypełnionej stalową siatką. 

Wymiary:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 1570 mm  

262 x 100 mm  

Ø 3,2 mm 

Ø 40 mm, Ø 30 mm,  

ocynk

13,7 kg

Wymiary ramy:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1200 x 1192 mm  

259 x 100 mm  

Ø 3,2 mm 

Ø 40 mm, Ø 30 mm 

ocynk

5,5 kg

Furtka tymczasowa niska

Furtka tymczasowa umożliwia pieszym komfortowy 

wstęp na teren budowy. Furtkę można łączyć  

z dostępnymi w naszej ofercie przęsłami ażurowymi 

niskimi (przęsła AZ-7 LOW i przęsła AZ-7 LOW 

OWAL).

Furtka niska jest zbudowana z prostokątnej rurowej 

ramy wypełnionej stalową siatką. 

Furtka tymczasowa  
OWAL ANTICLIMB

Furtka OWAL ANTICLIMB jest zbudowana z owalnej 

(typ RoundTop) rurowej ramy wypełnionej stalową 

siatką z gęstym oczkiem (typ „anticlimb”). Dodat-

kowo rama jest wzmocniona poziomą poprzeczką. 

Usztywnia ona całą konstrukcję oraz wpływa na 

trwałość użytkową furtki. 

W zestawie furka posiada rygiel jako mechanizm 

zamykający, zawias oraz osobny słupek rurowy.

Wymiary:  

Wymiary oczka siatki: 

 Grubość drutu:  

Średnica rur: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2000 x 1151 mm  

262 x 43 mm  

Ø 2,2 mm, Ø 3,2 mm 

Ø 38,1 mm 

ocynk

14,4 kg
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Stawiamy na profesjonalizm obsługi, na komple-
ksowość oferty i wysoką jakość usług. Obsługu-
jemy zarówno duże inwestycje, jak i małe lokalne 
projekty. Za naszą misję uznajemy wyznaczanie 
standardów w zakresie tymczasowych zabezpie-
czeń wygrodzeniowych.

Realizujemy  
wymagające  
projekty o wysokiej  
specjalizacji!

kontakt@salvada.pl
Fabryka Mercedesa w Jaworze
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Ogrodzenia 
 budowlane pełne

Ogrodzenia budowlane pełne  
powstają na bazie ocynkowanej ramy 
stalowej wykonanej z kątowników bądź 
ceowników i rur oraz z blachy tra-
pezowej jako wypełnienia.

Przęsła pełne cechuje duża wytrzymałość i dużo wyższe parametry 

ochronne niż przęsła ażurowe. Skutecznie zabezpieczają osoby 

postronne przed przypadkowym kontaktem z odpadami budowla-

nymi i uniemożliwiają im wstęp na teren budowy.

Przęsła pełne można łączyć ze wszystkimi rodzajami tymczaso-

wych przęseł ażurowych z naszej oferty. Elementami uzupełnia-

jącymi są systemowe bramy i furtki z blachy trapezowej oraz cała 

gama specjalistycznych akcesoriów montażowych.

 I Przęsła tymczasowe pełne

 I Furtki tymczasowe pełne

 I Bramy tymczasowe pełne
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Przęsło tymczasowe pełne 

2,3 m
 

Przęsło pełne 2,3 m jest zbudowane z ocynkowanej stalowej 

ramy wypełnionej blachą trapezową. 

Przęsło dostępne także w określonym kolorze (paleta RAL). 

Wybrana kolorystyka przęsła dotyczy samego wypełnienia  

z blachy, a nie konstrukcji nośnej przęsła.

RAL RAL

Przęsło tymczasowe pełne 

Wymiary:  

Średnica rur: 

Poprzeczki - kątownik: 

Wypełnienie:  

Grubość blachy: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 2920 mm  

Ø 40 mm  

60 x 40 x 2 mm  

blacha trapezowa T-18 

0,5 mm 

ocynk

32 kg

2,9 m
 

Przęsło pełne 2,9 m jest zbudowane z ocynkowanej stalowej 

ramy wypełnionej blachą trapezową.

Przęsło dostępne także w określonym kolorze (paleta RAL). 

Wybrana kolorystyka przęsła dotyczy samego wypełnienia  

z blachy, a nie konstrukcji nośnej przęsła.

Wymiary:  

Średnica rur: 

Poprzeczki - kątownik: 

Wypełnienie:  

Grubość blachy: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 2345 mm  

Ø 40 mm 

30 x 30 x 2 mm  

blacha trapezowa T-18 

0,5 mm  

ocynk

25,4 kg
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Wymiary:  

Średnica rur: 

Poprzeczki: 

Wysokość części pełnej: 

Wypełnienie:  

Grubość blachy: 

Część ażurowa: 

 

 Grubość drutu:  

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 2345 mm  

Ø 40 mm 

kątownik  

1013 mm 

blacha trapezowa T-18 

0,5 mm  

siatka z gęstym oczkiem 

262 x 43 mm 

Ø 2,2 mm, Ø 3,2 mm 

ocynk

23,5 kg

Przęsło tymczasowe półpełne 

2,3 m
 

Przęsło półpełne 2,3 m jest zbudowane z ocynkowanej 

stalowej ramy wypełnionej w dolnej części blachą trapezową,  

a w górnej siatką stalową. 

Dostępne jest także przęsło w określonym kolorze  

(paleta RAL). Kolorystyka przęsła dotyczy samego  

wypełnienia z blachy.

Przęsło tymczasowe pełne 
niskie 2,3 m

Przęsło pełne niskie 2,3 m jest zbudowane z ocynko-

wanej stalowej ramy wypełnionej blachą trapezową. 

Jest niższe niż inne przęsła tymczasowe pełne.

Wymiary:  

Średnica rur: 

Poprzeczki - kątownik: 

Wypełnienie:  

Grubość blachy: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1000 x 2350 mm  

Ø 40 mm 

30 x 30 x 2 mm  

blacha trapezowa T-18  

0,5 mm 

ocynk

15,2 kg

RAL
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Wymiary:  

Średnica rur: 

Poprzeczki - kątownik: 

Wypełnienie:  

Grubość blachy: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 1330 mm  

Ø 40 mm  

30 x 30 x 2 mm 

blacha trapezowa T-18  

0,5 mm 

ocynk

21 kg

Furtka tymczasowa pełna

Furtka pełna jest zbudowana z ramy wypełnionej 

blachą trapezową. 

W zestawie posiada rygiel jako mechanizm zamyka-

jący, kółko jezdne oraz osobny słupek rurowy.

Bramy  
i furtki pełne
Bramy i furtki pełne to 
uzupełniające elementy 
systemu ogrodzeń budo-
wlanych, które umożli-
wiają łatwy i komfortowy 
wjazd lub wstęp na teren 
budowy bez konieczno-
ści demontażu ciągu  
wygrodzeniowego. 

Bramy i furtki tymczasowe 
można łączyć z dostępnymi 
w naszej ofercie wszystkimi 
rodzajami przęseł ażuro-
wych oraz przęseł pełnych 
z blachy trapezowej.

Wymiary:  

Średnica rur: 

Poprzeczki - kątownik: 

Wypełnienie:  

Grubość blachy: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 4720 mm  

Ø 40 mm  

30 x 30 x 2 mm 

blacha trapezowa T-18  

0,5 mm 

ocynk

65,4 kg

Brama tymczasowa pełna 
2-skrzydłowa (2 x 2,3 m)

Brama dwuskrzydłowa pełna (2 x 2,3 m) jest 

zbudowana z dwóch wzajemnie uzupełniających się 

modułów, które są wykonane z ramy wypełnionej 

blachą trapezową. 

W zestawie brama posiada kółka jezdne, zawiasy 

oraz rygiel jako mechanizm zamykający.

Brama tymczasowa pełna 
2-skrzydłowa (2 x 2,9 m)

Zapewnia łatwy i komfortowy wjazd na teren budowy 

bez konieczności demontażu ciągu wygrodzeniowego. 

Brama zbudowana z dwóch wzajemnie uzupełniają-

cych się modułów, które są wykonane z ramy wype-

łnionej blachą trapezową. 

W zestawie brama posiada: kółka jezdne, zawias 

oraz rygiel jako mechanizm zamykający.

 
Wymiary:  

Średnica rur: 

Poprzeczki: 

Wysokość części pełnej: 

Wypełnienie:  

Grubość blachy: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2025 x 5870 mm  

Ø 40 mm 

kątownik  

1013 mm 

blacha trapezowa T-18 

0,5 mm  

ocynk

77,3 kg
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Ogrodzenie tymczasowe  
pełne z płyty OSB

Przęsła z płyty OSB stosowane do tymczasowego 

wygrodzenia placów budów jako rozwiązanie alterna-

tywne do systemowych ogrodzeń budowlanych  

z blachy trapezowej. 

Wymiary: 

 

Grubość:

2500 x 1250 mm  

(możliwość piętrowania  

na etapie montażu)

12 mm, 15 mm, 18 mm, 

22 mm, 25mm.

Nowość

Płyta OSB

Płyta OSB (ang. Oriented Strand Board - płyta o wiórach oriento-
wanych) to produkt drewnopochodny zbudowany z wiórów,  
które w procesie technologicznym poddane zostały obróbce 
ciśnieniowej i termicznej. Jakość spoiwa wzmacniana jest różnego 
rodzaju syntetycznymi żywicami. 

Ogrodzenia wykonane z płyt OSB doskonale sprawdzają się jako 

wygrodzenia ochronne inwestycji budowlanych. Ich grubość i 

wymiary ustalane są konkretnie pod zamówienie klienta. Dzięki 

równej i płaskiej powierzchni są często wykorzystywane jako 

nośniki treści reklamowych (banery reklamowe, tablice, siatki, 

wydruki wielkoformatowe, plakaty). 

Wycenimy każdy projekt. Służymy 
radą, doświadczeniem i konsultacjami 
technicznymi. 
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Z nami znajdziesz najlepsze rozwiązanie  
do zabezpieczenia terenu budowy!

Kompletny 
system ogrodzeń 
budowlanych

kontakt@salvada.pl
Domy Akademickie Kraków
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Akcesoria 
do ogrodzeń
budowlanych

Akcesoria montażowe dostępne  
w naszej ofercie zostały tak zaproje-
ktowane, by stanowiły kompleme-
ntarną część naszego systemu ogro-
dzeń tymczasowych. 

Składają się na nie między innymi takie produkty jak stopy beto-

nowe i stopy PCV, złączki, podpory stabilizujące, szpilki, palety 

transportowe, zawiasy, kółka jezdne czy plandeki ochronne.

Wszystkie nasze akcesoria montażowe powstały z myślą o tym, 

by profesjonalnie i skutecznie zabezpieczać plac budowy oraz 

zapewniać jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfort pracy.

 I Złączki

 I Stopy

 I Podstawy pod stopy

 I Podpory

 I Szpile, śledzie

 I Palety transportowe

 I Akcesoria
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Złączka specjalna  
z kołnierzem

Zapewnia solidne i trwałe połą-

czenie. Dodatkowo pełni funkcję 

zabezpieczającą, tzn. nakrętka 

mocująca otoczona jest tu 

specjalnym kołnierzem konstruk-

cyjnym, który uniemożliwia jej 

odkręcenie standardowymi narzę-

dziami. Montaż i demontaż złączki 

odbywa się z wykorzystaniem 

dedykowanego klucza. 

Złączka standard

Złączka standard zapewnia soli-

dne i trwałe połączenie.  

Doda tkowo stabilizuje i usztywnia 

całe wygrodzenie. Stanowi  

również niezbędny element 

mo ntażowy dla innych akcesoriów 

jak np. podpór do ogrodzeń budo-

wlanych.

Złączki
Złączki stanowią niezbędny element 
systemu ogrodzeń tymczasowych 
(ogrodzeń budo wlanych).

Służą do łączenia ze sobą kolejnych 
przęseł ażurowych i przęseł pełnych. 
Zape wniają solidne i trwałe połącze-
nie. Dodatkowo stabilizują  
i uszty wniają całe wygrodzenie.  
Są również niezbędnym elementem 
montażowym dla innych akcesoriów 
(np. podpór do ogrodzeń budowla-
nych).

Złączka  
wzmocniona „gripper”  
z zabezpieczeniem

Mocniejsza i bardziej wytrzy-

mała. Montaż i demontaż złączki 

odbywa się za pomocą dedyko-

wanego klucza.

Złączka wzmocniona

Konstrukcyjnie mocniejsza  

i bardziej wytrzymała od złączki 

standardowej.  Zapewnia trwałe 

połączenie. Dodatkowo stabilizuje 

i usztywnia całą linię ogrodzenia. 

Złączka wzmocniona 
„gripper”

Mocniejsza i bardziej wytrzy-

mała od złączki standardowej. 

Zapewnia trwałe połączenie. 

Dodatkowo stabilizuje i usztywnia 

całą linię ogrodzenia. 

Złączka PCV

Złączka zaciskowa wykonana  

z tworzywa sztucznego. Umo -

żliwia łączenie kolejnych przęseł 

ażurowych. Jest prostsza  

w montażu niż złączka standa-

rdowa czy wzmocniona.  

Nie wymaga użycia dodatko-

wych narzędzi. Jej zastosowanie 

znacznie skraca czas montażu 

ogrodzenia budo wlanego. 

PCV

Klucz do złączek

Klucz do złączek umożliwia 

sprawny i szybki montaż oraz 

demontaż złączek. 

Nasadka / klucz  
do złączek specjalnych

Nasadka do złączek specjalnych 

umożliwia montaż i demo ntaż 

złączek, w których nakrętki mocu-

jące są zabezpieczone przed 

swobodnym dostępem poprzez 

specjalną konstrukcję złączek 

(złączka specjalna z kołnierzem, 

złączka wzmocniona „gripper”  

z zabe zpieczeniem).   
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Otwory montażowe: 

Wymiar stopy:

Waga stopy:

Ø 40 mm, Ø 38 mm  

800 x 290 x 125 mm

17 kg

Stopa PCV lekka

Stopa z tworzywa sztucznego. Cechuje ją wysoka 

wytrzymałość w połączeniu z niską wagą. Idealnie 

sprawdza się do stabilizowania ogrodzeń ażurowych.

Stopa betonowa

Stopa betonowa ze zbrojeniem. Posiada otwory 

montażowe o średnicy 40 i 38 mm.

Otwory montażowe: 

Wymiar:

Waga:

Ø 40 mm, Ø 38 mm  

620 x 220 x 140 mm

32 kg

Stopy stanowią jeden 
z głównych elemen-
tów systemu ogrodzeń 
budowlanych. 

Służą do ustawiania  
i stabilizowania przęseł 
tymczasowych ażuro-
wych i przęseł pełnych 
z blachy trapezowej. 
Posiadają specjalne 
otwory montażowe do 
zakończeń rurowych. 
Mogą być wykonane 
ze zbrojonego betonu, 
tworzywa sztucznego 
lub ze stali ocynkowa-
nej (stopy płaskie).

Stopy

Stopa PCV ciężka

Cięższa wersja stopy plastikowej, kształtem  

i wyglądem zbliżona do stopy betonowej.  

Wykonana z tworzywa PCV.

Stopa PCV płaska (typ K1)

Stopa z tworzywa sztucznego do ogrodzeń, prze-

nośnych barier drogowych i znaków tymczasowej 

organizacji ruchu.

Otwory montażowe: 

Wymiar:

Waga:

Ø 43 mm, Ø 42 mm  

670 x 245 x 145 mm

22-26 kg

Otwory montażowe: 

Wymiar:

Waga:

Ø 50 mm, 40 x 40 mm, 60 x 60 mm  

75 x 385 x 105 mm

25 kg

Wymiar:

Waga:

 160 x 153 x 130 mm

1,3 kg

Wymiar:

Waga:

700 x 180 x 500 mm

12,5 kg

Stopa płaska mała

Stosowana w miejscach, gdzie wskazane jest minima-

lizowanie zagrożeń związanych z potknięciami  

i upadkami. Przytwierdza się ją do podłoża za pomocą 

wbijanych lub przykręcanych kotew.

Stopa płaska duża

Stopę płaską dużą stosuje się w miejscach, gdzie 

wskazane jest minimalizowanie zagrożeń związanych 

z potknięciami i upadkami, a także w miejscach, gdzie 

niemożliwe jest zastosowanie systemowych stóp 

betonowych lub z tworzywa sztucznego.
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Wymiar: 

Waga:

508 x 50 x 508 mm 

2,7 kg

Podstawa pod stopy 
(podwójna)

Podstawę pod stopy podwójną stosuje się w miej-

scach, gdzie bardzo ważna jest kwestia stabilności 

posadowienia ogrodzenia tymczasowego i gdzie 

wskazana jest minimalizacja zagrożeń związanych  

z przypadkowym przesunięciem przęseł lub ich prze-

wróceniem np. w wyniku podmuchów wiatru. 

Na podstawie można ustawić obok siebie dwie stopy  

możliwością ich piętrowania. Elementem uzupełnia-

jącym podstawy jest podpora ze stopką,  

która łączy przęsło z podstawą. 

Podstawa pod stopy

Podstawę pod stopy stosuje się w miejscach,  

gdzie zachodzi konieczność minimalizowania 

zagrożeń związanych z potknięciami i upadkami,  

a także w miejscach, gdzie niemożliwe jest zastoso-

wanie systemowych stóp betonowych lub z tworzywa 

sztucznego w tradycyjnym układzie montażowym. 

Zastosowanie podstawy sprawia, że czołowa linia 

wygrodzenia nie jest „zaburzona” wystającymi 

stopami stabilizującymi. Podstawy można dodatkowo 

przytwierdzać do podłoża za pomocą wbijanych  

lub przykręcanych kotew. Elementem uzupełniającym 

podstawy jest podpora łukowa.

Wymiar: 

Waga:

1020 x 178 x 225 mm 

3,8 kg
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Podpory
Podpory to systemowe 
rozwiązania wsporcze 
wykorzystywane przy 
montażu ogrodzeń 
budowlanych  
- ażurowych i pełnych. 

Zapewniają stabilne 
ustawienie ogrodzeń 
tymczasowych - mini-
malizują ryzyko prze-
sunięcia przęseł oraz 
zapobiegają  
ich przewracaniu  
w sytuacji wystąpie-
nia niesprzyjających 
warunkó pogodowych.

Podpora standard

Ocynkowana podpora standardowa. W dolnej części 

posiada dwa otwory mocujące. Pozwalają one na 

przytwierdzenie podpór do gruntu za pomocą syste-

mowych szpilek lub kotew. 

Wymiary montażowe: 

Waga:

988* x 150 x 1485 mm 

2,5 kg

Podpora z ramieniem

W dolnej części posiada dwa otwory mocujące za 

pomocą systemowych szpilek lub kotew. Dodatkowym 

elementem wzmacniającym podporę jest specjalna 

poprzeczka (ramię), którą łączy się z ogrodzeniem 

poprzez dolną złączkę.

Wymiary montażowe: 

Waga:

988* x 150 x 1485 mm 

3,5 kg
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Podpora łukowa

Podpora łukowa stabilizuje ogrodzenia budowlane 

z wykorzystaniem systemowej stalowej podstawy 

pod stopę. Może też funkcjonować jako samodzielna 

podpora wymiennie za podporę typu standard.  

W dolnej części posiada dwa otwory mocujące. 

Pozwalają one na przytwierdzenie podpory do gruntu 

za pomocą systemowych szpilek lub kotew.  

Wymiar: 

Waga:

988* x 150 x 1450 mm 

3 kg

Podpora niska (dwustronna)

Zintegrowany zestaw dwóch podpór niskich służący 

do stabilizowania ogrodzeń budowlanych ażurowych, 

a zwłaszcza przęseł ażurowych o wysokości  

1200 mm (przęsła AZ-7 LOW). Każda z podpór 

zestawu w dolnej części posiada jeden otwór mocu-

jący, który pozwala na jej przytwierdzenie do podłoża.

Wymiar: 

Waga:

996* x 121 x 668 mm 

1,8 kg

Podpora składana

Zapewniają bardzo stabilne ustawienie ogrodzeń 

- minimalizują ryzyko przesunięcia przęseł oraz 

zapobiegają ich przewracaniu. Posiadają dużą płaską 

stopę, mocowaną za pomocą śledzia kątowego.  

W podstawie znajdują się rurowe wypusty,  

w które wstawia się zakończenia przęseł. Podpory 

można obciążać stopami betonowymi lub stopami  

z tworzywa sztucznego.

Podpora ze stopą płaską

Zapewniają bardzo stabilne ustawienie ogrodzeń - 

minimalizują ryzyko przesunięcia oraz zapobiegają 

przewracaniu przęseł. Podpory opiera się  

o podłoże stopą z blachy, w której znajdują się otwory 

montażowe (możliwość kotwienia za pomocą szpilek 

i śledzia kątowego). Dodatkowo podporę można 

obciążyć stopą betonową lub stopą PCV ciężką.

Wymiar: 

Waga:

1225* x 200 x 1782 mm 

3,9 kg

Wymiar: 

Waga:

1195* x 200 x 1639 mm 

14 kg
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Podpora ze stopką  
i ramieniem

Stabilizuje ogrodzenia budowlane z wykorzysta-

niem stalowej podwójnej podstawy pod stopy. Może 

funkcjonować jako samodzielna podpora. W dolnej 

części posiada jeden otwór mocujący, pozwalający 

na jej połączenie z podstawą pod stopy. Dodatkowym 

wzmocnieniem jest specjalna poprzeczka (ramię), 

którą łączy się z ogrodzeniem poprzez dolną złączkę.

Wymiar: 

Waga:

1520* x 45 x 1520 mm 

4,5 kg

* 
gł

ęb
ok

oś
ć 

- o
dl

eg
ło

ść
 o

d 
lin

ii 
wy

gr
od

ze
ni

a

Podpora ze stopką

Podpora stabilizuje ogrodzenia budowlane z wyko-

rzystaniem systemowej stalowej podwójnej podstawy 

pod stopy. Może też funkcjonować przy utwardzonym 

podłożu jako samodzielna podpora wymiennie za 

podporę typu standard. W dolnej części posiada jeden 

otwór mocujący, który pozwala na jej połączenie  

z podstawą pod stopy lub przytwierdzenie do podłoża 

za pomocą systemowej szpilki lub kotwy.

Wymiar: 

Waga:

1520* x 45 x 1520 mm 

3,2 kg

Szpilka HD

Szpilki służą do przytwierdzania 

podpór do podłoża, dzięki czemu 

osiąga się stabilne ustawienie 

ogrodzeń budowlanych.  

Zapewniają mocne i solidne 

mocowanie podpór jako 

konstrukcji wsporczych przęseł 

tymczasowych. 

Szpilka standard

Szpilki służą do przytwierdzania 

podpór do podłoża, dzięki czemu 

osiąga się stabilne ustawienie 

ogrodzeń budowlanych.  

Zapewniają mocne i solidne 

mocowanie podpór jako 

konstrukcji wsporczych przęseł 

tymczasowych.  

Szpilka typ T / długa

Szpilki typu „T” służą do przy-

twierdzania podpór do podłoża, 

dzięki czemu osiąga się stabilne 

ustawienie ogrodzeń budow-

lanych. Występują w dwóch 

wersjach rozmiarowych  

- 400 mm lub 580 mm.

Szpilka spiralna

Szpilki spiralne służą do przy-

twierdzania podpór do miękkiego 

gruntowego podłoża, dzięki 

czemu osiąga się stabilne  

ustawienie ogrodzeń budo-

wlanych. Zapewniają mocne  

i solidne mocowanie podpór jako 

konstrukcji wsporczych przęseł 

tymczasowych. 

Śledź kątowy

Śledź kątowy służy do przy-

twierdzania do podłoża podpór 

ze stopą. Podpory te posiadają 

specjalne nacięcia umożliwiające 

zastosowanie śledzi kątowych. 

Zapewniają bardzo solidne 

mocowanie. 

Śledź kątowy  
z uchwytami

Śledź kątowy z uchwytami 

umożliwia montaż ogrodzeń 

budowlanych bez stosowania stóp 

betonowych lub stóp z tworzywa 

sztucznego. Posiada dwustronne 

rurowe uchwyty, w które wsuwa 

się zakończenia przęseł tymcza-

sowych. 

Długość szpilki: 285 mm Długość szpilki: 438 mm Długość szpilki: 400 lub 580 mm

Długość śledzia: 600 mm Długość śledzia: 600 mm
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Palety 
transportowe
Nowoczesne i niezwykle 
prakty czne rozwiązania 
systemowe służące do 
bezpiecznego i wygodnego 
załadunku, transportu oraz 
składowania samych przę-
seł tymczasowych bądź 
kompletów ze stopami 
betonowymi lub stopami  
z tworzywa sztucznego

Zapewniają  bezpieczne 
magazynowanie we właści-
wej dla nich pionowej pozy-
cji. Chronią przed uszko-
dzeniami w transporcie  
i przy późniejszym przecho-
wywaniu. 

Paleta transportowa 30 

Zapewnia bezpieczne i wygodne przewożenie oraz 

magazynowanie przęseł budowlanych ażurowych. 

Chroni przęsła przed uszkodzeniem oraz ułatwia ich 

przechowywanie w optymalnej pionowej pozycji.  

Ten typ palety umożliwia ustawienie 30 przęseł.

Wymiary: 

Waga:

3526 x 196 x 1200 mm 

95,5 kg

Paleta transportowa 26

Zapewnia bezpieczne i wygodne załadowanie, prze-

wożenie oraz magazynowanie przęseł budowlanych 

ażurowych. Chroni przęsła przed uszkodzeniem  

oraz ułatwia ich przechowywanie w optymalnej 

pionowej pozycji. Ten typ palety umożliwia ustawienie 

26 przęseł. 

Wymiary: 

Waga:

3526 x 196 x 1040 mm 

91 kg

Paleta transportowa 30 PLUS

Paleta transportowa 30 PLUS to zintegrowany moduł 

pozwalający na bezpieczne i wygodne przewożenie 

oraz magazynowanie przęseł budowlanych ażuro-

wych oraz stóp betonowych lub stóp z tworzywa 

sztucznego. 

Paleta transportowa 30 SHORT

Zapewnia bezpieczne i wygodne przewożenie oraz 

magazynowanie wyrównawczych przęseł budo-

wlanych ażurowych o długości 220 cm (przęsła AZ-3 

SHORT, AZ-3H SHORT). Chroni przęsła przed  

uszkodzeniem oraz ułatwia ich przechowywanie  

w optymalnej pionowej pozycji. Ten typ palety  

umożliwia ustawienie 30 przęseł.

Paleta transportowa płaska

STELAŻ 

Zapewnia bezpieczne i wygodne przewożenie oraz 

magazynowanie ogrodzeń. Ułatwia ich przechowy-

wanie w pozycji poziomej. Umożliwia składowanie 

przęseł ze standardową prostokątną ramą oraz przęseł 

z ramą owalną (typ RoundTop).

Paleta transportowa do stóp

MODUŁ 

Zapewnia bezpieczne i wygodno przewożenie  

oraz magazynowanie stóp stabilizujących ogrodzenia 

budowlane. Jako moduł komplementarny łączy się  

z paletą transportową 30.

Wymiary: 

Waga:

2270 x 296 x 1200 mm 

77,7 kg

Wymiary: 

Waga:

3422 x 1550 x 2037 mm 

204 kg

Wymiary: 

Waga:

3602 x 440 x 1260 mm 

135 kg

Wymiary: 

Waga:

3530 x 447 x 1144 mm 

178,6 kg
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Stojan transportowy  
podwójny

Specjalny rodzaj stojaka przystosowanego do wygo-

dnego transportu oraz składowania przęseł tymczaso-

wych (do 28 sztuk). Zapewnia bezpieczne magazyno-

wanie przęseł we właściwej dla nich pozycji pionowej. 

Zestaw składa się dwóch stojaków oraz dwóch pasów 

zaciskowych.

Stojan transportowy 
pojedynczy

Specjalny rodzaj stojaka przystosowanego do wygo-

dnego transportu oraz składowania przęseł tymczaso-

wych (do 28 sztuk). Zapewnia bezpieczne magazyno-

wanie przęseł we właściwej dla nich pozycji pionowej. 

Zestaw składa się pojedynczego stojaka oraz dwóch 

pasów zaciskowych.

Wymiary: 

Waga:

120 x 120 x 1249 mm 

12,4 kg

Wymiary: 

Waga:

120 x 120 x 1249 mm 

2 x 12,4 kg

Zawias RT

Ułatwia otwieranie i zamykanie 

tymczasowych furtek oraz bram 

ażurowych wykonanych na bazie 

owalnej ramy rurowej (bramy  

i furtki typu RoundTop).  

Zabezpieczenie przed 
wysunięciem przęseł  
- do stóp betonowych

Specjalna obejma uniemożli-

wiająca wyciągnięcie przęsła 

tymczasowego z betonowej stopy 

stabilizującej.

Zabezpieczenie  
przed wysunięciem 
przęseł - do stóp PCV

Specjalna obejma stanowiąca 

element systemu ogrodzeń 

budowlanych. Uniemożliwia 

wyciągnięcie przęsła tymcza-

sowego ze stopy z tworzywa 

sztucznego.

Zawias 

Ułatwia otwieranie i zamykanie 

tymczasowych furtek oraz bram 

ażurowych wykonanych na bazie 

prostokątnej ramy rurowej.

Wymiary: 

Waga:

200 x 113 x 75 mm 

0,7 kg

Wymiary: 

Waga:

140 x 60 x 80 mm  

0,76 kg

Wymiary: 

Waga:

260 x 350 x 40 mm 

1 kg

Wymiary: 

Waga:

165 x 345 x 40 mm 

0,5 kg

Kółko jezdne duże

Kółko jezdne duże stosuje się do 

bram i furtek ogrodzeń tymczaso-

wych, aby ułatwić ich otwieranie 

i zamykanie. Cechuje je bardzo 

prosty montaż bez stosowania 

dodatkowych złączek.

Kółko jezdne małe

Kółko jezdne małe pozwala na 

komfortowe użytkowanie bram 

i furtek nawet na nierównym 

podłożu. Kółko mocuje się do 

bramy lub furtki za pomocą dwóch 

złączek.

Średnica kółka: 

Waga:

19 mm 

0,8 kg

Wymiary: 

Waga:

110 x 345 x 100 mm 

0,5 kg
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Wysięgnik prosty RT  

Wysięgnik typu RT jest przezna-

czony do montażu na przęsłach  

wykonanych na bazie owalnej 

ramy rurowej (przęsła typu 

RoundTop). Mocuje się go  

za pomocą złączki łączącej 

przęsła.

Wymiary: 

Waga:

40 x 535 x 60 mm 

0,5 kg

Wysięgnik „Y”  
do drutu kolczastego

Dwuramienny uchwyt stosowany 

do ogrodzeń budowlanych. 

Umożliwia równomierne i stabilne 

mocowanie na przęsłach tymcza-

sowych drutu kolczastego lub 

drutu ostrzowego (żyletkowego).

Wymiary: 

Waga:

30 x 520 x 512 mm 

1,4 kg

Wysięgnik prosty  
do drutu kolczastego 

Pojedynczy uchwyt stosowany 

do ogrodzeń budowlanych. 

Umożliwia równomierne i stabilne 

mocowanie dwóch rzędów drutu 

kolczastego lub drutu ostrzowego 

(żyletkowego).

Wymiary: 

Waga:

35 x 460 x 87 mm 

0,6 kg

Pas wypełniający pionowy 

Wypełniania prześwity montażowye pomiędzy kole

jnymi przęsłami pełnymi (przęsła tymczasowe pełne  

2,3 m i przęsła tymczasowe pełne 2,9 m). Pas wype

łniający umożliwia stworzenie nieprzeziernego ciągu 

wygrodzeniowego.

Pas wypełniający poziomy 

Wykonany z blachy systemowy element służący  

do wypełniania prześwitów montażowych pomiędzy 

podłożem a przęsłami pełnymi wykonanymi z blachy 

trapezowej (przęsła tymczasowe pełne 2,3 m).

Wymiary: 

Waga:

1725 x 148 x15 mm 

2,1 kg

Wymiary: 

Waga:

1950 x 180 x 1 mm 

2,5 kg

Taśma ostrzegawcza biało 
-czerwona (15 cm)

Taśma ostrzegawcza - to systemowy element ostrze-

gawczy o wysokiej refleksyjności i trwałości. Taśmę 

można mocować do wszystkich przęseł ażurowych,  

a także do barier tymczasowych. Można nią dopo-

sażać przęsła wygradzające miejsca niebezpieczne 

(np. wykopy, uskoki terenu) czy specjalne strefy robót. 

Wymiary: 

Waga:

3452 x 150 mm 

0,5 kg

Taśma ostrzegawcza biało 
-czerwona (25 cm)

TYP U-20 
 

Taśma ostrzegawcza - to systemowy element ostrze-

gawczy o wysokiej refleksyjności i trwałości. Taśmę 

można mocować do wszystkich przęseł ażurowych,  

a także do barier tymczasowych. Można nią dopo-

sażać przęsła wygradzające miejsca niebezpieczne  

(np. wykopy, uskoki terenu) czy specjalne strefy robót. 

Wymiary: 

Waga:

3420 x 250 mm  

0,7 kg
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Plandeka ochronna 

Plandeki - to systemowe produkty ochronne służące 

do montażu na ażurowych ogrodzeniach budowla-

nych. Umożliwiają stworzenie nieprzeziernego ciągu 

wygrodzeniowego. Chronią przed przedostawaniem 

się kurzu i pyłów budowlanych poza miejsce prowa-

dzenia robót. 

Dostępne kolory plandek:  

biały, niebieski, czarny, zielony (ciemny, „wojskowy”)

Siatka ochronna „tenisowa”  

Siatka „tenisowa” przeznaczona jest do montażu na 

ażurowych ogrodzeniach budowlanych. Zwiększa 

parametry ochronne całego wygrodzenia. Zabez-

piecza osoby postronne przed przypadkowym 

kontaktem z odpadami budowlanymi. Dodatkowo - 

dzięki bardzo drobnym oczkom - ogranicza przedosta-

wanie się poza plac budowy kurzu i pyłu. 

Kolor siatki: zielony.

Wymiary: 

Waga:

3450 x 1760 x 3 mm 

1 kg

Baner reklamowy / 
informacyjny

Banery reklamowy lub informacyjne to systemowe 

rozwiązania produktowe, które traktują ogrodzenie 

budowlane jako konstrukcję nośną i wykorzystują ją 

jako przestrzeń ekspozycyjną. Jednocześnie banery 

spełniają te same funkcje zabezpieczające, co 

plandeki ochronne z tą tylko różnicą, że są dodatkowo 

nośnikami określonych treści. Banery wykonywane są 

zgodnie z projektem lub wytycznymi klienta.

Tabliczka z logo 

Tabliczki z logo są wykonywane z blachy lub PCV. 

Można je mocować poprzez nitowanie do przęseł 

tymczasowych ażurowych oraz przęseł pełnych  

z blachy trapezowej. Tabliczki produkujemy zgodnie  

z wytycznymi klienta. Występują w dwóch wersjach 

rozmiarowych. Montaż tabliczek na ogrodzeniu 

odbywa się przed dostawą.

Wymiary: 

Waga:

3450 x 1800 x 3 mm 

2,7 kg

Wymiary: 272 x 100  mm, 

196 x 80 mm
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Bariery  
stalowe i PCV 

Bariery tymczasowe stalowe  
i PCV - stanowią kompleksową  
odpowiedź na potrzeby  
tymczasowego zabezpieczania  
imprez o charakterze masowym, 
ale także prac budowlanych,  
drogowych czy interwencyjnych. 

Obok klasycznych lekkich barier imprezowych posiadamy  

w ofercie ciężkie bariery przeciwtłumowe, bariery sceniczne 

oraz bariery ostrzegawcze wykonane z tworzywa sztucznego. 

Wszędzie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa konieczne 

jest szybkie wydzielenie stref roboczych lub ochronnych można 

zastosować nasze bariery przenośne. Spełniają one najwyższe 

wymagania jakościowe. Są dostępne w szerokim wyborze  

i atrakcyjnych cenach. 

 I Bariery tymczasowe stalowe

 I Palety transportowe

 I Bariery tymaczasowe PCV
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Bariera tymczasowa prosta  
2,3 m

Bariera zbudowana z ocynkowanych rur stalowych. 

Górna część wykonana z jednego wygiętego odcinka 

rury, prostopadle połączona z dolną poprzeczką. 

Rama wypełniona rurowymi szczeblinkami.  

Mocne nóżki zapewniają stabilne ustawienie  

bez stosowania dodatkowych stóp obciążających. 

Dodatkowo bariera posiada uchwyty połączeniowe, 

które umożliwiają budowę ochronnych kordonów 

wygrodzeniowych. Na zintegrowanej tabliczce można 

umieścić np. logotyp klienta, imprezy bądź inwestycji.

Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Średnica rur szczeblinki: 

Rozstaw nóżek: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1100 x 2518 mm  

Ø 38 mm  

Ø 12 mm 

495 mm 

ocynk

11,2 kg

Bariera tymczasowa prosta  
2,5 m

Bariera zbudowana z ocynkowanych rur stalowych. 

Górna część wykonana z jednego wygiętego odcinka 

rury, prostopadle połączona z dolną poprzeczką. 

Rama wypełniona rurowymi szczeblinkami.  

Mocne nóżki zapewniają stabilne ustawienie  

bez stosowania dodatkowych stóp obciążających. 

Dodatkowo bariera posiada uchwyty połączeniowe, 

które umożliwiają budowę ochronnych kordonów 

wygrodzeniowych. Na  zintegrowanej tabliczce można 

umieścić np. logotyp klienta, imprezy bądź inwestycji.

Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Średnica rur szczeblinki: 

Rozstaw nóżek: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1100 x 2280 mm  

Ø 38 mm  

Ø 12 mm 

495 mm 

ocynk

10 kg

Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Grubość drutu: 

Rozstaw nóżek: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1100 x 2518 mm  

Ø 38 mm  

Ø 3,2 mm 

495 mm 

ocynk

8,3 kg

Bariery tymczasowe  
typ MESH

W odróżnieniu od standardowych barier ochronnych 

wypełnieniem jest tu stalowa siatka (jak w ogro-

dzeniach budowlanych),  a nie rurowe szczeblinki. 

Mocne nóżki zapewniają stabilne ustawienie bez 

dodatkowych stóp. Bariera posiada uchwyty połącze-

niowe, umożliwiające budowę ochronnych kordonów 

wygrodzeniowych. Można ją łączyć z innymi barierami 

tymczasowymi prostymi i owalnymi (2,3 m i 2,5 m).

Bariera tymczasowa typ płaski

Bariera posiada tylko dwie nóżki, które tworzą z całą 

konstrukcją bariery jednolitą płaszczyznę (stąd typ 

płaski). Do ustawienia bariety niezbędne są specjalne 

płaskie stopy z blachy lub standardowe stopy 

betonowe lub stopy PCV. Przeznaczona do miejsc, 

gdzie należy do minimum ograniczyć przestrzeń, 

jaką zajmują bariery, np. wygrodzenia wykopów na 

wąskich chodnikach. Bariera posiada uchwyty połą-

czeniowe umożliwiające budowę kordonów wygrodze-

niowych, a także zintegrowaną tabliczkę do umiesz-

czenia np. logotypu klienta, imprezy bądź inwestycji.

Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Średnica rur szczeblinki: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1100 x 2262 mm  

Ø 38 mm  

Ø 12 mm 

ocynk

9,2 kg
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HDG
Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Średnica rur szczeblinki: 

Rozstaw nóżek: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1100 x 2500 mm  

Ø 38 mm  

Ø 12 mm 

495 mm 

ocynk ogniowy HDG

13,4 kg

Bariera tymczasowa HDG 
Premium 2,5 m

Bariera zbudowana z „czarnych” rur stalowych. 

Konstrukcję po obróbce spawalniczej cynkuje się 

ogniowo metodą HDG. Górna część ramy wykonana 

z jednego odcinka rury, który prostopadle łączy się  

z dolną poprzeczką. Rama jest wypełniona rurowymi 

szczeblinkami. Mocne nóżki zapewniają stabilne 

ustawienie bez stosowania dodatkowych stóp obcią-

żających. Bariera posiada uchwyty połączeniowe, 

które umożliwiają budowę ochronnych kordonów 

wygrodzeniowych. 

Bariera tymczasowa typ MSN 
HDG 2,5 m

Bariera posiada mniejszy prześwit pomiędzy dolną 

poprzeczką a linią podłoża. Jest bardziej „szczelna” 

od innych barier przenośnych. Estetyczny smukły 

wygląd i wysoka jakość wykończenia. Zbudowana 

jest z „czarnych” rur stalowych. Całą konstrukcję po 

obróbce spawalniczej cynkuje się ogniowo metodą 

zanurzeniową. Rama wypełniona rurowymi szczebli-

nkami. Mocne nóżki zapewniają stabilne ustawienie 

bez stosowania dodatkowych stóp obciążających.

HDG
Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Średnica rur szczeblinki: 

Rozstaw nóżek: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1100 x 2591 mm  

Ø  25 mm  

Ø 13 mm 

415 mm 

ocynk ogniowy HDG

14,2  kg
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Bariery tymczasowe typ owalny 
2,3 m

Bariera owalna 2,3 m zbudowana jest z ocynko-

wanych rur stalowych. Jej zasadniczą konstrukcję 

stanowią dwa wygięte odcinki rur, które po połączeniu 

tworzą owalną ramę (stąd bariery owalne). Rama 

wypełniona jest rurowymi szczeblinkami, a od dołu  

łączy się z mocnymi nóżkami, zapewniającymi 

stabilne ustawienie. Bariera posiada uchwyty połą-

czeniowe, umożliwiające budowę kordonów ochron-

nych, a także tabliczkę, na której można umieścić np. 

logotyp klienta, imprezy bądź inwestycji. 

Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Średnica rur szczeblinki: 

Rozstaw nóżek: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1100 x 2510 mm  

Ø 38 mm  

Ø 12 mm 

452 mm 

ocynk

11,5 kg

Bariery tymczasowe typ owalny 
2,5 m

Bariera owalna 2,5 m zbudowana jest z ocynko-

wanych rur stalowych. Jej zasadniczą konstrukcję 

stanowią dwa wygięte odcinki rur, które po połą-

czeniu tworzą owalną ramę (stąd bariery owalne). 

Rama wypełniona jest rurowymi szczeblinkami, a od 

dołu łączy się z mocnymi nóżkami, zapewniającymi 

stabilne ustawienie. Bariera posiada uchwyty połącze-

niowe, umożliwiające budowę kordonów ochronnych, 

a także tabliczkę, na której można umieścić  

np. logotyp klienta, imprezy bądź inwestycji. 

Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Średnica rur szczeblinki: 

Rozstaw nóżek: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1100 x 2262 mm  

Ø  38 mm  

Ø 12 mm 

452 mm 

ocynk

10,6  kg

Bariery tymczasowe malowane

Bariery tymczasowe proste, owalne, MSN, płaskie - 

możemy poddać procesowi malowania proszkowego 

(wybrana kolorystyka zgodna z paletą RAL). Spełniają 

one taką samą funkcję jak standardowe ocynkowane 

bariery ochronne. Kolorystyka barier może wynikać 

np. z konieczności dostosowania się do otoczenia, 

dopasowania do identyfikacji wizualnej danego 

przedsiębiorstwa, eventu czy projektu inwestycyjnego. 

Może też służyć szczególnemu nacechowaniu danej 

przestrzeni, którą kolorowe bariery mają zabezpie-

czać.

Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Średnica rur szczeblinki: 

Rozstaw nóżek: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1100 x   

Ø 25 lub 38 mm  

Ø 12 lub 13 mm 

w zależności od typu 

ocynk

w zależności od typu

Bariery tymczasowe 
ostrzegawcze 

Bariery tymczasowe proste, owalne, MSN, płaskie - 

możemy wyposażyć w specjalny biało-czerwony pas 

ostrzegawczy wykonany z blachy ocynkowanej lub  

z tworzywa sztucznego. Doskonale sprawdzają się 

przy pracach instalatorskich, wytyczaniu specja lnych 

ciągów komunikacyjnych czy zabezpieczaniu miejsc 

niebezpiecznych np. wykopów, włazów czy studzienek. 

Jako wygrodzenia typu BHP mogą być stosowane we 

wnętrzach budynków, w obiektach przemysłowych, 

halach magazynowych i produkcyjnych. 

Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Średnica rur szczeblinki: 

Rozstaw nóżek: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1100 x   

Ø 25 lub 38 mm  

Ø 12 lub 13 mm 

w zależności od typu 

ocynk

w zależności od typu

RAL
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Wymiary:  

Głębokość 

Zabezpieczenie:

Waga:

1185 x 1090 mm  

1250 mm  

ocynk

62,5 kg

Bariera sceniczna ciężka

Bariery sceniczne przeciwtłumowe lub koncertowe  

to wygrodzenia ochronne pokrewne do barier policy-

jnych. Stosowane głównie w branży imprez masowych 

do zabezpieczania stref scenicznych i ich bezpośre-

dniego otoczenia. Osobnym elementem uzupełnia-

jącym są specjalne narożniki, które łączą poszcze-

gólne ciągi barier ustawione pod różnymi kątami.

Wymiary:  

Głębokość po rozłożeniu podestu: 

Zabezpieczenie:

Waga:

1090 x  2187 mm 

1004 mm  

ocynk

48,5 

Bariery przeciwtłumowe 
(policyjne)

Bariery przeciwtłumowe ciężkie określane także  

jako bariery „policyjne” lub bariery „papieskie” to 

wygrodzenia ochronne stosowane przede wszystkim  

w branży imprez masowych. Za ich pomocą można 

wytyczać specjalne ciągi komunikacyjne oraz tworzyć 

stabilne i skuteczne zabezpieczenie przeciwtłumowe 

o charakterze tymczasowym, które po zakończonym 

evencie łatwo zdemontować i przewieźć. Ustawione  

w ciągu stanowią mocny kordon bardzo trudny  

do sforsowania i przypadkowego rozmontowania.
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Bariery nożycowe 
(harmonijkowe)

Bariery nożycowe, harmonijkowe czy bariery studzien-

kowe należą do systemu zabezpieczeń o charakterze 

tymczasowym. Idealnie sprawdzają się przy wsze-

lkiego rodzaju pracach remontowych, instalatorskich 

czy montażowych. To doskonały wybór np. dla firm 

z sektora wodno-kanalizacyjnego, gazowniczego, 

drogowego lub energetycznego. Skutecznie zabe-

zpieczają miejsca niebezpieczne bądź czasowo 

wyłączone z eksploatacji, np. wykopy, włazy czy 

studzienki. Są lekki, łatwe do przewożenia, składania 

i rozkładania. Jako wygrodzenia typu BHP - mogą być 

stosowane we wnętrzach budynków, w halach prze-

mysłowych, magazynowych i produkcyjnych.

Posiadamy w ofercie bariery nożycowe o wielu 

zróżnicowanych parametrach technicznych - bariery 

nożycowe proste (liniowe), okrągłe, kwadratowe,  

w różnej kolorystyce (np. biało-czerwone czy żółto-

-czarne) i z różnego tworzywa (stal, PCV).

Zapory drogowe „siatkowe”

Zapory drogowe siatkowe (wygrodzenia typu U-20) 

są stosowane przede wszystkim do tymczaso-

wego wygradzania miejsc, w których prowadzi się 

roboty drogowe. Ze względu na swój ostrzegawczy 

charakter doskonale sprawdzają się też do wyty-

czania tymczasowych ciągów komunikacyjnych,  

zabezpieczania przestrzeni czasowo wyłączonych  

z normalnego użytkowania (np. wykopów przy  

jezdniach lub na chodnikach) czy przy różnego 

rodzaju  pracach interwencyjnych wykonywanych 

przez służby komunalne.

Konstrukcja zapór drogowych po zbudowaniu okre-

ślonego ciągu zapewnia „szczelne” wygrodzenie. 

Z tego względu zapory mogą być stosowane w 

miejscach zwiększonego natężenia ruchu pieszych 

- w tym i dzieci (np. w pobliżu szkół podstawowych, 

przedszkoli itp.). Przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni 

nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu 

zapór.

Długość: 

Wysokość:

 Zabezpieczenie:

1500, 2000 lub 2500 mm 

1000 mm

ocynk

Do właściwego ustawienia zapór drogowych 

niezbędny jest zakup specjalnych „stóp” stabilizują-

cych (typ K1 lub pokrewne).

Pojedynczy górny pas z blachy ocynkowanej wykle-

jony folią odblaskową I generacji (możliwość zastoso-

wania folii II generacji). Wysokość pasa folii 25 cm.

Opcjonalny pojedynczy dolny pas z z blachy ocynko-

wanej wyklejony folią odblaskową. 
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Furtki do barier tymczasowych

Element systemu barier imprezowych. Furtki pomalo-

wane na czerwono, by były łatwe do zidentyfikowania 

w kordonie  wygrodzeniowym. Nadają się do zasto-

sowań w trakcie imprez masowych, gdzie konieczne 

jest zarządzanie przepływami osobowymi.  

Można je łączyć z innymi barierkami przenośnymi  

(typu prostego, owalnego czy barierami płaskimi).  

Furtki tymczasowe występują w dwóch odmianach 

- otwarta (rama bez wypełnienia) i zamykana (rama 

wypełniona ruchomymi drzwiczkami). 

Wymiary:  

Średnica rur ramy: 

Średnica rur szczeblinki: 

Rozstaw nóżek: 

Zabezpieczenie:

Waga:

2143 x 2266 mm  

Ø  38 mm  

Ø 12 mm 

446 mm 

ocynk + malowanie proszkowe

12,9 kg, 18,7 kg

Paleta / stojak  
do barier policyjnych

Paleta transportowa (stojak) do barier policyjnych  

to wykonany z ocynkowanej stali element systemu 

barier tymczasowych, który pozwala na bezpieczne  

i wygodne przewożenie oraz magazynowanie ciężkich 

barier przeciwtłumowych typu policyjnego. 

Chroni bariery przed uszkodzeniem oraz ułatwia  

ich przechowywanie w pozycji poziomej.

Wysokość: 

Waga:

1450 mm 

12,4 kg

Paleta / stojak  
do barier tymczasowych

Paleta transportowa (stojak) do barier tymczasowych 

to wykonany z ocynkowanej stali element systemu 

przenośnych barier ochronnych, który pozwala na 

ich bezpieczne i wygodne przewożenie oraz maga-

zynowanie. Chroni bariery przed uszkodzeniem oraz 

ułatwia ich przechowywanie w pozycji poziomej. 

Paleta służy do składowania barierek typu prostego, 

owalnego oraz płaskiego o długości 2,3 m i 2,5 m. 

Na palecie można przechowywać do 25 sztuk 

barierek. Istnieje możliwość piętrowania wypełnionych 

palet.

Waga: 28  kg
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Bariera ostrzegawcza

Enigma
 

Bariery PVC „ENIGMA” (bariery ochronne, bariery 

przeciwtłumowe, bariery imprezowe, bariery typu 

BHP) – to wykonane z polietylenu dużej gęstości 

(HDPE) przęsła zaporowe stosowane przy organi-

zacji różnego rodzaju imprez masowych (np. festi-

wali, koncertów, biegów ulicznych, festynów).

Za pomocą barier ENIGMA można wytyczać 

specjalne ciągi komunikacyjne oraz zabezpieczać 

miejsca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone  

z eksploatacji, np. wykopy, studzienki czy remonto-

wane chodniki.

Wymiary:  

Głębokość:

Waga: 

2000 x 1100 mm  

50 mm

9,9 kg

Właściwości użytkowe bariery:

• obrotowe “stopy” (360°),

• brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,

• wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,

• łatwość montażu/demontażu,

• łatwość transportu i składowania,

• po ustawieniu duża stabilność i odporność na 

przewracanie,

• specjalne otwory montażowe umożliwiające moco-

wanie tablic informacyjnych lub reklamowych bez 

ingerencji w strukturę barier,

• możliwość wykonania barier w różnych wersjach 

kolorystycznych,

• możliwość wykonania barier z indywidualnym 

oznakowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.)
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Bariera ostrzegawcza

Gardian
 

Bariery PVC „GARDIAN” (bariery studzienkowe, 

bariery ochronne, bariery BHP) znajdują szerokie 

zastosowanie jako zabezpieczenie różnego rodzaju 

prac interwencyjnych, instalatorskich czy głębi-

nowych. Świetnie sprawdzają się przy ochronie 

otwartych kanałów, studzienek, włazów czy małych 

wykopów. Można je stosować z powodzeniem na 

zewnątrz i wewnątrz budynków.

Występują w dwóch podstawowych wariantach 

rozmiarowych paneli składowych – 75 cm i 100 cm. 

Pojedyncze panele najczęściej łączy się w moduły 

3- lub 4-częściowe stanowiące właściwe bariery 

GARDIAN (3 lub 4 panele o dł. 75 cm bądź 3 lub 

4 panele o dł. 100 cm). W zależności od potrzeb z 

poszczególnych modułów można jednak szybko i bez 

problemu tworzyć bardziej rozbudowane struktury.

Wymiary:  

Głębokość:

Waga: 

750 lub 1000 mm x1000 mm  

20 mm

1,8 kg lub 2,1 kg

Właściwości użytkowe bariery:

• kolor podstawowy - pomarańczowy,

• wysoki ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej jakości 

folią odblaskową,

• wyprodukowane w 100% z surowców wtórnych,

• brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,

• wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,

• łatwość montażu / demontażu,

• łatwość transportu i składowania,

• możliwość umieszczenia dodatkowego pasa folii 

odblaskowej w dolnej części bariery,

• bariery dostępne w modułach 3 lub 4 częściowych,

• dwie wersje rozmiarowe - panele 750 lub 1000 mm,

• otwory montażowe umożliwiające mocowanie tablic 

informacyjnych lub reklamowych bez ingerencji  

w strukturę barier,

• możliwość łączenia barier w większe struktury,

• możliwość wykonania barier w różnych wersjach 

kolorystycznych,

• możliwość wykonania barier z indywidualnym ozna-

kowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.).

Bariera ostrzegawcza

Toros
 

Bariery ochronne PVC „TOROS” (zapory drogowe U-20, 

drogowe bariery ochronne, bariery BHP) są pokrewnymi 

produktami dla barier REVIA. Powinny być używane wszę-

dzie tam, gdzie w bardzo wyraźny sposób należy oznaczyć 

miejsce wykonywania robót i jednocześnie chronić je przed 

dostępem osób postronnych. Mogą być stosowane jako 

drogowe wygrodzenie typu U-20. Posiadają dwa poziome 

pasy z biało-czerwonej folii odblaskowej. Górny pas o wyso-

kości 25 cm jest zgodny z przepisami dotyczącymi wygro-

dzeń U-20.

Bariery TOROS doskonale sprawdzają się przy zewnętrznych 

pracach instalatorskich i interwencyjnych prowadzonych  

np. wzdłuż jezdni oraz w przestrzeni miejskiej, np. przy 

usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych  

czy energetycznych.

Bariery TOROS do właściwego ustawienia wymagają użycia 

„stóp” stabilizacyjnych (standardowe podstawy drogowe). 

Stopy powodują, że bariery bardzo dobrze zachowują się 

w złych warunkach pogodowych, zwłaszcza w przypadku 

wystąpienia silnych podmuchów wiatru. Bariery w miejscach 

łączenia ze stopami posiadają zakończenia wykonane z rur 

stalowych. Zapewniają one stabilne i trwałe ustawienie barier.

Wymiary:  

Głębokość:

Waga: 

2060 x 1060 mm  

50 mm

9,5 kg

Właściwości użytkowe bariery:

• kolor bariery - biały,

• 2 ostrzegawcze pasy z biało-czerwonej folii odbla-

skowej,

• wysokość górnego pasa ostrzegawczego - 250 mm 

(typ U-20),

• tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),

• zakończenia bariery wyposażone we wzmocnienie  

z rur stalowych,

• brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,

• wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,

• łatwość montażu / demontażu,

• łatwość transportu i składowania,

• duża stabilność i odporność na przewracanie,

• montaż wymaga użycia standardowych  

podstaw drogowych (stopy stabilizujące),

• możliwość dodatkowego łączenia za pomocą  

specjalnych obejm,

• możliwość wykonania barier z indywidualnym ozna-

kowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.).
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Bariera ostrzegawcza

Scavia
 

Bariera PVC „SCAVIA” (zapory drogowe typu U-20,  

drogowe bariery ochronne, bariery BHP) to pokrewne 

produkty dla barier NEOS. Można je stosować 

wymiennie, a także łączyć ze sobą w dowolnej 

konfiguracji. Bariery powinny być wykorzystywane, 

gdzie liczy się ostrzegawczy charakter zabezpie-

czeń. Posiadają one – oprócz dużego, poziomego 

biało-czerwonego pasa z folii odblaskowej w górnej 

części – dodatkowe paski odblaskowe na pionowych 

szczeblinkach, co sprawia, że bariery są zdecydo-

wanie lepiej widoczne.

Podobnie jak wszystkie bariery ochronne PVC  

cechuje funkcjonalność, prostota i mobilność.  

Są bardzo łatwe do montażu/demontażu, jak również 

do transportu i magazynowania. Idealnie nadają się 

do zabezpieczania wszelkiego rodzaju prac instalato-

rskich i interwencyjnych, np. przy usuwaniu awarii 

wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy ene r-

getycznych. Dzięki zastosowaniu biało-czerwonego 

pasa ostrzegawczego oraz elementów odblaskowych 
Wymiary:  

Głębokość:

Waga: 

2000 x 1000 mm  

50 mm

11,2 kg

na pionowych szczeblinkach, bariery SCAVIA świetnie 

sprawdzają się przy pracach drogowych jako zapory 

typu U-20. Za ich pomocą można również wyznaczać 

zastępcze ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz ozna-

czać miejsca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone z 

eksploatacji (wykopy, studzienki).

Właściwości użytkowe bariery:

• kolor podstawowy - pomarańczowy,

• ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej jakości biało-

-czerwoną folią odblaskową,

• dodatkowe elementy odblaskowe na szczeblinkach 

(folia odblaskowa),

• tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),

• obrotowe „stopy” (360°),

• brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,

• wysoka trwałość, odporność na uszkodzenia,

• łatwość montażu / demontażu,

• łatwość transportu i składowania,

• duża stabilność i odporność na przewracanie,

• otwory montażowe umożliwiające mocowanie tablic 

informacyjnych lub reklamowych bez ingerencji  

w strukturę barier,

• możliwość łączenia z barierami NEOS,

• możliwość dodatkowego łączenia za pomocą specjal-

nych złączek (zabezpieczenie przed wysunięciem),

• możliwość wykonania barier w różnych wersjach 

kolorystycznych,

• możliwość wykonania barier z indywidualnym ozna-

kowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.)
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Bariera ostrzegawcza

Neos
 

Bariery PVC „NEOS” (zapory drogowe typu U-20, drogowe 

bariery ochronne, bariery BHP) należą do najbardziej uniwer-

salnych barierek produkowanych metodą rozdmuchową. 

Cechuje je wysoka jakość wykonania oraz szerokie możli-

wości zastosowań. Te tymczasowe wygrodzenia ochronne są 

produkowane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), co decy-

duje o ich wyjątkowej trwałości. Stanowią doskonałe rozwią-

zanie dla podmiotów z różnych branż, które odpowiedzialnie 

podchodzą do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podobnie jak wszystkie bariery ochronne PVC z naszej oferty 

– są bardzo proste w montażu i demontażu. Można je w łatwy 

sposób transportować i magazynować. Idealnie nadają się 

do zabezpieczania wszelkiego rodzaju prac instalatorskich i 

interwencyjnych, np. przy usuwaniu awarii wodno-kanaliza-

cyjnych, ciepłowniczych czy energetycznych. Dzięki zasto-

sowaniu biało-czerwonego pasa ostrzegawczego, bariery 

NEOS mogą być wykorzystywane przy pracach drogowych 

jako zapory typu U-20. Za ich pomocą można również 

wyznaczać zastępcze ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz 

oznaczać miejsca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone z 

eksploatacji (wykopy, studzienki).

Wymiary:  

Głębokość:

Waga: 

2000 x 1000 mm  

50 mm

11,2 kg

Właściwości użytkowe bariery:

• kolor podstawowy - pomarańczowy,

• ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej jakości biało-

-czerwoną folią odblaskową

• tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),

• obrotowe „stopy” (360°),

• brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,

• wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,

• łatwość montażu / demontażu,

• łatwość transportu i składowania, po ustawieniu duża 

stabilność i odporność na przewracanie,

• możliwość łączenia barier na terenie z uskokiem (np. 

chodnik/krawężnik - jezdnia),

• możliwość dodatkowego łączenia barier za pomocą 

opasek zaciskowych (zabezpieczenie przed wysu-

nięciem),

• możliwość wykonania barier w różnych wersjach 

kolorystycznych,

• możliwość wykonania barier z indywidualnym ozna-

kowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.)

Bariera ostrzegawcza

Revia
 

Bariery PVC „REVIA” (zapory drogowe U-20, drogowe 

bariery ochronne, bariery BHP) powstały z myślą o sektorze 

drogowym. Mogą być stosowane do zabezpieczania prac 

drogowych jako pełnoprawne wygrodzenie ostrzegawcze 

U-20. Posiadają one pojedynczy poziomy pas z biało-cze-

rwonej folii odblaskowej o wysokości 25 cm (zgodność  

z polskimi przepisami).

Bariery REVIA – w stosunku do innych tradycyjnych wygro-

dzeń drogowych U-20 – mają tę przewagę, że są bardzo 

trwałe, łatwe do montażu/demontażu, jak również do trans-

portu i magazynowania. Co najważniejsze – ich ustawienie 

nie wymaga stosowania specjalnych „stóp”, które tu stanowią 

integralną część barier.

Idealnie sprawdzają się przy wszelkiego rodzaju pracach 

instalatorskich i interwencyjnych prowadzonych wzdłuż jezdni 

oraz w przestrzeni miejskiej, np. przy usuwaniu awarii wodno-

-kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy energetycznych.  

Za pomocą barier REVIA można również wyznaczać 

zastępcze ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz oznaczać 

miejsca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone z eksplo-

atacji (wykopy, studzienki).

Wymiary:  

Głębokość:

Waga: 

2000 x 1000 mm  

50 mm

10,7 kg

Właściwości użytkowe bariery:

• kolor bariery - biały,

• ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej jakości  

biało-czerwoną folią odblaskową,

• rozmiar pasa ostrzegawczego - 1250x250 mm,

• tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),

• obrotowe „stopy” (360°),

• brak ostrych krawędzi oraz wystających śrub  

lub nitów,

• wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,

• łatwość montażu/demontażu,

• łatwość transportu i składowania, po ustawieniu duża 

stabilność i odporność na przewracanie,

• możliwość łączenia z barierami NEOS i SCAVIA,

• możliwość dodatkowego łączenia za pomocą specja-

lnych złączek (zabezpieczenie przed wysunięciem),

• możliwość wykonania barier z indywidualnym  

oznakowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.).
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Bariera ostrzegawcza

Norda 
(Avalon)
 

Bariery ostrzegawcze NORDA (nazywane również 

AVALON) to trwałe, mobilne, odporne na działanie 

warunków atmosferycznych i przede wszystkim 

łatwe w magazynowaniu i transporcie wygrodzenia 

ochronne. Mogą być stosowane przy różnego 

rodzaju pracach drogowych, instalatorskich, 

wytyczaniu specjalnych ciągów komunikacyjnych 

czy zabezpieczaniu miejsc niebezpiecznych bądź 

czasowo wyłączonych z eksploatacji, np. wykopów, 

włazów czy studzienek. Ich opatentowany sposób 

łączenia pozwala na proste niwelowanie nierówności 

terenu oraz łączenie barier ustawionych na różnych 

poziomach (np. jezdnia - krawężnik). 

Jako wygrodzenia typu BHP mogą być stosowane 

także we wnętrzach budynków, w obiektach przemy-

słowych, halach magazynowych i produkcyjnych.

Wymiary:  

Głębokość:

Waga: 

2000 x 1000 mm  

40 mm

9 kg

Właściwości użytkowe bariery:

• kolor podstawowy - pomarańczowy,

• pas ostrzegawczy z wysokiej jakości biało-czerwonej 

folii odblaskową (h = 15 cm),

• tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),

• obrotowe „stopy” (360°),

• brak ostrych krawędzi, wystających śrub lub nitów,

• wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia,

• łatwość montażu / demontażu,

• łatwość transportu i składowania,

• duża stabilność i odporność na przewracanie,

• możliwość łączenia barier na terenie z uskokiem  

(np. chodnik/krawężnik - jezdnia),

• możliwość dodatkowego łączenia barier za pomocą 

opasek zaciskowych (zabezpieczenie przed wysu-

nięciem),

• możliwość wykonania barier w różnych wersjach 

kolorystycznych,

• możliwość wykonania barier z indywidualnym ozna-

kowaniem (np. logotypy, marki handlowe itp.)
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SZCZECIN

WARSZAWA

OPOLE

KRAKÓW

Nasi doradcy z przyjemnością 
udzielą wszelkich niezbędnych 
informacji, a także przygotują 
indywidualną wycenę interesu-
jących Cię produktów. 

Jeśli nie znalazłeś ich na  
stronie daj nam znać,  
postaramy się pomóc.

Kontakt
Jesteśmy  
do dyspozycji

KRAKÓW

Małopolska / 

Południe

ul. Stoczniowców 3 

30-709 Kraków

Telefon 

+48 12 307 88 23 

+48 733 080 780 

+48 694 474 344

Biura handlowe / Magazyny

SZCZECIN

Pomorze / Wielkopolska /  

Lubuskie

ul. Gdańska 13A 

70-661 Szczecin

Telefon 

+48 91 307 88 22 

+48 536 998 823 

+48 883 403 823

WARSZAWA

Polska Centralna   

Wschodnia

ul. Majowa 3 

05-152 Czosnów-Łomna

Telefon 

+48 504 014 444 

+48 693 247 956

OPOLE

Dolny Śląsk / Opolskie /  

Śląsk

ul. Głogowska 35 

45-315 Opole

Telefon 

+48 732 998 823 

+48 881 711 616

Infolinia handlowa:

+48 12 307 88 23      kontakt@salvada.pl
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Wynajem  
ogrodzenia 
tymczasowego

Zabezpieczenie systemowym 
ogrodzeniem tymczasowym inwestycji 
budowlanej, robót drogowych, 
przestrzeni przemysłowych czy 
wydarzeń o charakterze masowym nie 
oznacza wcale, że ogrodzenie trzeba 
kupować. 

 

 

Dostępną opcją jest również jego wynajem, czyli czasowe 

wykorzystanie ogrodzeń należących do wyspecjalizowanej firmy 

w zamian za czynsz, czyli - zwykle miesięczną - opłatę. Jest to 

niezwykle korzystna opcja zwłaszcza w przypadku konieczności 

ogrodzenia dużego terenu, na niezbyt długi czas. Z jednej strony 

zakup ogrodzenia tymczasowego sprawia, że staje się ono mająt-

kiem firmy, którym może ona dowolnie dysponować. Z drugiej 

- jak każdy składnik majątku - wymaga dobrego zarządzania, by 

przynosić zyski zamiast strat. A to oznacza wzięcie odpowiedzial-

ności także za odpowiednie przechowywanie, transport, montaż, 

demontaż oraz ewentualny zbyt.

Wybór wynajmu ogrodzenia, to jednoczesne skorzy-

stanie z wiedzy, doświadczenia i szerokiej oferty 

przęseł należących do zewnętrznego podmiotu  

w zamian za stałą, przewidywalną opłatę. Różnoro-

dność projektów inwestycyjnych, ich zakresu, czasu 

trwania, specyfiki przestrzennej - sprawiają, że nawet 

dla dużych i intensywnie działających firm budo-

wlanych ogrodzenia wynajmowane mogą stanowić 

atrakcyjne uzupełnienie ich własnych zasobów. 

Aby wynająć ogrodzenie tymczasowe, wystarczy 

skontaktować się z nami telefonicznie bądź wysłać 

zapytanie ofertowe lub odwiedzić jeden z naszych 

oddziałów. Resztę już załatwią nasi Przedstawiciele. 

Do szybkiego przygotowania wyceny potrzebujemy 

informacji na temat szacowanego terminu wynajmu, 

ilości (najlepiej w metrach bieżących) oraz miejsca 

realizacji.

Po otrzymaniu każdego zapytania kontaktujemy się  

z Klientem w celu precyzyjnego rozpoznania potrzeb. 

Następnie na poziomie oferty dobieramy optymalne 

ogrodzenie tymczasowe z niezbędnymi akcesoriami  

i przygotowujemy wycenę.

 

Najważniejsze zalety  
wynajmu: 

Asortyment 
Każda inwestycja, czy wydarzenie wymagają zastoso-

wania różnych rodzajów przęseł: ażurowych, pełnych, 

barier ostrzegawczych stalowych lub PCV. W wyspe-

cjalizowanej firmie o bogatej ofercie można dobrać ich 

ilości precyzyjnie do potrzeb danego projektu. 

Koszty 

Wynajem zwykle jest tańszy niż zakup, gdyż eliminuje 

wydatki związane z magazynowaniem, czy niewła-

ściwym doborem rodzaju ogrodzeń do danej sytuacji. 

Poza tym opłaty ponosi się tylko w czasie trwania 

inwestycji czy danego wydarzenia. 

Płynność finansowa 

Zakup ogrodzeń związany jest z dużym, jednorazowym 

wydatkiem, bądź zaciągnięciem kredytu i ponoszeniem 

dodatkowych opłat z tego tytułu. Istnieje oczywiście 

możliwość późniejszej ich sprzedaży, jednak to również 

wymaga dodatkowego czasu i zaangażowania.  

W przypadku wynajmu mamy do czynienia jedynie ze 

stałą, cykliczną opłatą, której wysokość i czas trwania 

są z góry znane. 

Elastyczność 
Zmiana zakresu umowy najmu, czyli zwiększenie lub 

zmniejszenie ilości przęseł lub zmiana ich rodzaju są 

dużo łatwiejsze i mniej kosztowne niż w przypadku 

ogrodzeń zakupionych na własność. 

Kontrola 

Wynajem pozwala również na lepszą kontrolę kosztów, 

gdyż umożliwia ich precyzyjne przyporządkowanie do 

konkretnej inwestycji czy przedsięwzięcia, a tym samym 

lepszą ocenę ich opłacalności.

Wynajem ogrodzenia 
tymczasowego.

Jak to zrobić?

Na każdym etapie  
służymy pomocą i radą.  
Jesteśmy po to, by  
rozwiązywać problemy  
Klientów!  

Wyślij zapytanie  
lub zadzwoń!
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Usługa  
montażu

Nasza oferta montażu ogrodzeń tymcza-
sowych obejmuje przede wszystkim: 

 I ogrodzenia budowlane ażurowe z podporowaniem 

lub bez (niezależnie od podłoża),

 I ogrodzenia budowlane pełne z blachy trapezowej z 

pełnym podporowaniem i kotwieniem (niezależnie 

od podłoża),

 I bramy i furtki tymczasowe,

 I ogrodzenia tymczasowe z płyt OSB,

 I bariery tymczasowe stalowe,

 I bariery ostrzegawcze z tworzywa sztucznego,

 I plandeki ochronne i siatki tenisowe na ogrodzeniu 

tymczasowym,

 I banery reklamowe, tablice informacyjne  

mocowane do przęseł i barier.

Zakup lub wynajem ogrodzeń 
tymczasowych zawsze wiąże się 
z koniecznością ich właściwego 
montażu. 

Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie i lepiej powierzyć je 

wyspecjalizowanej profesjonalnej ekipie, która posiada niezbędną 

wiedzę i doświadczenie. 

Minimalizuje się w takiej sytuacji ryzyko błędów, które mogą 

uwidaczniać się dopiero z czasem (np. przy niesprzyjających 

warunkach pogodowych). Nawet jak dysponuje się własnymi zaso-

bami osobowymi do montażu - to często - lepiej je wykorzystać do 

innych bardziej pilnych zadań, których przy inwestycjach budowla-

nych nigdy nie brakuje. 

Już na etapie przedrealizacyjnym zapewniamy pomoc doradczą  

z zakresu niezbędnych prac przygotowawczych, które muszą 

zostać wykonane na terenie przeznaczonym pod ogrodzenie 

tymczasowe. Dokonujemy wizji lokalnej terenu i opiniujemy 

wybrane produkty ogrodzeniowe. Każde zlecenie traktujemy  

w sposób indywidualny, a prace przez nas wykonywane cechuje 

najwyższa jakość. Jednocześnie przywiązujemy bardzo dużą 

wagę do terminowości i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby zamówić usługę montażu ogrodzenia tymczaso-

wego, wystarczy skontaktować się z nami telefo-

nicznie bądź wysłać zapytanie ofertowe lub odwiedzić 

jeden z naszych oddziałów. Resztę już załatwią nasi 

Przedstawiciele.

Najczęściej łączymy wycenę montażu z wyceną  

i doborem odpowiednich produktów ogrodzenio-

wych. Zazwyczaj wycena montażu poprzedzona jest 

wizją lokalną terenu, na którym będzie ogrodzenie 

ustawione. Zawsze do przygotowania wyceny potrze-

bujemy informacji na temat szacowanego terminu 

montażu, ilości (najlepiej w metrach bieżących) oraz 

miejsca realizacji.

Po otrzymaniu każdego zapytania kontaktujemy się  

z Klientem w celu precyzyjnego rozpoznania potrzeb. 

Następnie na poziomie oferty dobieramy optymalne 

ogrodzenie tymczasowe z niezbędnymi specjalistycz-

nymi akcesoriami i przygotowujemy wycenę z usługą 

montażu. 

Wysoka jakość usług 
Po zakupie lub podpisaniu umowy na wynajem 

ogrodzeń tymczasowych kluczową sprawą dla ich 

żywotności i funkcjonalności jest profesjonalny 

montaż z zastosowanie specjalistycznych systemo-

wych akcesoriów montażowych. Najlepiej usługę taką 

powierzyć naszym ekipom, które posiadają niezbędną 

wiedzę i rozległe doświadczenie, co stanowi najlepszą 

gwarancję jakości.   

Indywidualne podejście 

Do każdego projektu z usługą montażu ogrodzeń 

tymczasowych podchodzimy w sposób indywidualny, 

bo zdajemy sobie sprawę, że każde zadanie jest inne 

i ma swoją własną specyfikę, swoje własne wyma-

gania. Takie podejście podpowiada nam doświad-

czenie i wieloletnia praktyka wykonawcza. 

Optymalizacja kosztów i zasobów 
Skorzystanie z usługi montażu za pośrednictwem 

naszej ekipy pozwala Klientowi wykorzystać swoich 

własnych pracowników do innych specjalistycznych 

zadań związanych z realizacją danej inwestycji 

budowlanej. Taka optymalizacja zasobów osobo-

wych niesie z sobą wymierne korzyści kosztowe. 

Eliminowane jest jednocześnie ryzyko niewłaściwego 

montażu ogrodzeń tymczasowych. Szkody wynika-

jące z tego typu błędów mogą być bardzo kosztowne.  

Doradztwo i wyceny projektów 
Od pierwszego kontaktu z Klientem, służymy mu radą 

i pomocą. Jeszcze przed przygotowaniem wyceny  

i realizacją usługi montażu ogrodzenia tymczaso-

wego, nasi przedstawiciele dokonują wizji lokalnej 

terenu, bo w oczywisty sposób uwarunkowania 

terenowe przekładają się bezpośrednio na strukturę 

oferty produktowej (dobór optymalnych przęseł i akce-

soriów) i usługowej (np. czasochłonność, wymaganie 

sprzętowe, zakres prac przygotowawczych po stronie 

Klienta). Dopiero wtedy możemy przygotować wiary-

godną i kompleksową wycenę.

Na każdym etapie  
służymy pomocą i radą.

Jesteśmy po to, by 
rozwiązywać problemy 
Klientów! 

Jak zamówić usługę  
montażu?
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Branding
Reklama na ogrodzeniu 
tymczasowym

Ogrodzenia tymczasowe  
coraz częściej 
wykorzystywane są do 
prezentowania określonych 
treści reklamowych bądź 
informacyjnych.

 

Umożliwia to sama konstrukcja ogrodzeń tymczaso-

wych, które w naturalny sposób stają się gotowymi 

„rusztowaniami” pod nośniki treści. Każdy inwestor 

czy wykonawca określonej inwestycji budowlanej 

powinien rozważyć możliwość zagospodarowania 

powierzchni ogrodzeń tymczasowych do prezentacji 

swojej firmy, produktu czy usługi.

Oferujemy Państwu różne formy brandingu.

Banery reklamowe 

Systemowe rozwiązania produktowe, które traktują ogrodzenie 

budowlane jako konstrukcję nośną pod treść reklamową. Stanowią 

doskonałą okazję do budowy wizerunku inwestora, reklamy okre-

ślonego produktu lub realizowanej inwestycji. Banery reklamowe 

produkowane są zgodnie z projektem lub wytycznymi Klientów 

do wszystkich typów przęseł tymczasowych, a także ogrodzeń 

wykonanych z płyt OSB. Ich rozmiar dopasowany jest do wielkości 

poszczególnych typów ogrodzeń bądź może być inny zgodnie  

z indywidualnymi oczekiwaniami. 

Tabliczki z logo  
Tabliczki z logo są wykonywane z blachy lub PCV. Można je 

mocować poprzez nitowanie do przęseł tymczasowych ażurowych 

oraz przęseł pełnych z blachy trapezowej. Tabliczki produkujemy 

zgodnie z wytycznymi klienta. Montaż tabliczek na ogrodzeniu 

odbywa się przed dostawą. Dostępne rozmiary tabliczek:  

272 x 100 mm oraz 196 x 80 mm.

Jeśli chcesz zlecić nam wykonanie banerów reklamo-

wych, tablic informacyjnych czy tabliczek z logotypem, 

wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie bądź 

wysłać zapytanie ofertowe lub odwiedzić jeden  

z naszych oddziałów. Resztę już załatwią nasi Przed-

stawiciele.

Zawsze do przygotowania wyceny potrzebujemy  

informacji na temat ilości banerów lub tablic oraz  

o ich przeznaczeniu (montaż na ogrodzeniu 

ażurowym, przęsłach pełnych, płytach OSB bądź 

barierach). Po otrzymaniu każdego zapytania kontak-

tujemy się z Klientem w celu precyzyjnego rozpo-

znania potrzeb i ustalenia niezbędnych szczegółów.

Ostateczny projekt wykonawczy banerów, tablic czy 

tabliczek zawsze jest konsultowany i akceptowany 

przez Klienta. 

Na każdym etapie  
służymy pomocą i radą.

Jesteśmy po to, by 
rozwiązywać problemy 
Klientów! 

Branding! 
Jak zamówić?

Banery informacyjne 

Banery informacyjne podobnie jak banery reklamowe wykonujemy 

do wszystkich typów przęseł tymczasowych oraz barier.  

Określone treści informacyjne czy okolicznościowe przygoto-

wywane są na banerach w oparciu o projekty bądź wytyczne 

Klientów. Mogą to być np. informacje o generalnym wykonawcy 

inwestycji, informacje lokalizacyjno-kierunkowe, dane teleadre-

sowe czy informacje o przeznaczeniu danej przestrzeni zabezpie-

czonej ogrodzeniem tymczasowym.

 
Tablice reklamowe i informacyjne (dibond) 
Tablice reklamowe i informacyjne z dibondu - czyli  

z płyty kompozytowej złożonej z kilku warstw aluminium  

- są bardzo trwałe i funkcjonalne. Można na nich umieszczać 

dowolne treści reklamowe bądź informacyjne. O wielkości tablic 

decyduje Klient. Tablice mogą być mocowane do wszystkich  

typów przęseł i barier tymczasowych.
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Zobacz nasze 
realizacje

O solidności  
i wiarygodności firmy  
Salvada jako partnera  
biznesowego najlepiej  
świa dczą inwestycje  
i projekty, które mieliśmy  
okazję wspierać.

Wejdź na 
www.salvada.pl 
/realizacje



Doradzamy, opracowujemy plany zabezpieczeń  
inwestycji budowlanych i dobieramy do nich  
optymalne rozwiązania produktowe.

Obok sprzedaży, 
świadczymy usługi 
wynajmu ogrodzeń, 
montażu, dostawy, 
brandingu. 



Salvada Sp. z o.o. 

ul. Stoczniowców 3 

30-709 Kraków 

Infolinia handlowa: 

+48 12 307 88 23  

kontakt@salvada.pl 

salvada.pl
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