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Kompleksowa 
oferta ogrodzeń 
tymczasowych
 
Rosnąca świadomość  
w zakresie tymczasowych 
zabe zpieczeń inwestycji 
budowlanych stała się dla nas 
wyzwaniem i motywatorem do 
profesjonalizacji oferty.

Eksperci Salvada

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów. 
Do naszej pracy podchodzimy z pasją i zaangażo-
waniem. Stawiamy na profesjonalizm obsługi, na 
kompleksowość oferty i wysoką jakość usług. Obsłu-
gujemy 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 ogro-
dzenia do tymczasowego zabezpieczania placów 
budów są sprzedawane w całej Europie. 

Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymaga-
jącym oczekiwaniom klientów. Obok sprzedaży, 
świadczymy usługi wynajmu ogrodzeń, montażu, 
dostawy, brandingu. Doradzamy, opracowujemy  
plany zabezpieczeń inwestycji budowlanych i dobie-
ramy do nich optymalne rozwiązania produktowe.

 
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 zape wniamy dostępność na 
poziomie hurtowym. Obsługę handlową realizujemy  
z poziomu  oddziałów handlowo-magazynowych.

Sprzedaż 
Wynajem 
Montaż 
Branding

Największa 
oferta  ogrodzeń 
tymczasowych   
w Polsce
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Ogrodzenia 
budowlane 
ażurowe - przęsła, 
bramy i furtki
 
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 zapotrzebo-
wanie rynkowe.

Posiadamy w ofercie przęsła ekonomiczne i wzmo-
cnione, przęsła wysokie, niskie i wyrównawcze,  
z ramą prostokątną oraz owalną (RoundTop), z oczkiem 
sta nda rdowym oraz gęstym (anticlimb). Dodatkowo 
oferujemy do tymczasowych przęseł ażurowych syste-
mowe bramy, furtki oraz całą gamę specjalistycznych 
akcesoriów montażowych.

Szeroki wybór tymczasowych 
przęseł ażurowych, furtek oraz 
bram 

 I Przesła tymczasowe standardowe
 I Przęsła tymczasowe CP (wzmocnione narożniki)
 I Przęsła tymczasowe HDG
 I Przęsła tymczasowe krótkie - SHORT
 I Przęsła wzmocnione pionową rurą - 3V
 I Przęsła wzmocnione poziomą rurą - 3H 
 I Przęsła owalne - RoundTop
 I Przesła niskie - LOW
 I Przęsła z gęstym oczkiem - Anticlimb
 I Nadstawki ażurowe
 I Przęsła tymczasowe z plandeką
 I Przęsła tymczasowe z banerem reklamowym 

 I Furtki
 I Bramy jedno- i dwuskrzydłowe

Przęsła  
standardowe

Przęsła ze wzmocnionymi 
narożnikami (CP) 

Przęsła wzmocnione 
poziomą rurą (3H)

3H

Przęsła wzmocnione 
pionową rurą (3V)

3V

Przęsła owalne 
(ROUNDTOP)

Przęsła z gęstym oczkiem 
(ANTICLIMB)

Przęsła niskie  
(LOW)

Przęsła wyrównawcze 
krótkie (SHORT)

Przęsła  
typu „mix”

Podział typologiczny przęseł

Szczegółowa  
oferta:  

salvada.pl

http://www.salvada.pl
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Przęsła tymczasowe pełne
 I Przęsło tymczasowe pełne 2,3 m
 I Przęsło tymczasowe pełne 2,9 m  
 I Przęsło pełne KOLOR (paleta RAL) 
 I Przęsło tymczasowe pełne NISKIE 2,3 m
 I Przęsło tymczasowe PÓŁPEŁNE 2,3 m
 I Przęsło tymczasowe OSB 

 
Bramy i furtki pełne
 I Furtka tymczasowa pełna
 I Brama tymczasowa pełna 2-skrzydłowa (2 x 2,3 m)
 I Brama tymczasowa pełna 2-skrzydłowa (2 x 2,9 m)

Ogrodzenie 
budowlane pełne 
- przęsła, bramy  
i furtki
 
Ogrodzenia budowlane pełne 
powstają na bazie ocynkowanej 
ramy stalowej wykonanej  
z kątowników bądź ceowników 
i rur oraz z blachy trapezowej 
jako wypełnienia.

 
Przęsła pełne cechuje duża wytrzymałość i dużo 
wyższe parametry ochronne niż przęsła ażurowe. 
Skutecznie zabezpieczają osoby postronne przed 
przypadkowym kontaktem z odpadami budowlanymi 
i uniemożliwiają im wstęp na teren budowy.

Przęsła pełne można łączyć ze wszystkimi rodza-
jami tymczasowych przęseł ażurowych z naszej 
oferty. Elementami uzupełniającymi są systemowe 
bramy i furtki z blachy trapezowej oraz cała gama 
specjalistycznych akcesoriów montażowych.

Szczegółowa  
oferta:  

salvada.pl

Przęsła KOLOR dostępne są w określonym kolorze (paleta 
RAL). Kolorystyka przęsła dotyczy wypełnienia z blachy.

http://www.salvada.pl
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Akcesoria do ogrodzeń budowlanychAkcesoria do ogrodzeń budowlanych

Podpory
 I Podpora standard
 I Podpora z ramieniem
 I Podpora łukowa
 I Podpora niska (dwustronna)
 I Podpora ze stopą płaską
 I Podpora składana
 I Podpora ze stopką
 I Podpora ze stopką i ramieniem 

 I Szpilki monażowe: standard, HD, typ T, spiralna
 I Śledzie montażowe: kątowy, kątowy z uchwytami

 
Palety transportowe
 I Paleta transportowa 26 / 30
 I Paleta transportowa 30 SHORT
 I Paleta transportowa 30 PLUS
 I Paleta transportowa do stóp - moduł
 I Paleta transportowa płaska - stelaż 

 I Stojan transportowy pojedynczy / podwójny

Akcesoria 
do ogrodzeń 
budowlanych
 
Akcesoria montażowe dostępne  
w naszej ofercie zostały tak 
zaproje ktowane, by stanowiły 
kompleme ntarną część naszego 
systemu ogrodzeń tymczasowych.

Wszystkie nasze akcesoria montażowe powstały  
z myślą o tym, by profesjonalnie i skutecznie zabezpie-
czać plac budowy oraz zapewniać jak najwyższy poziom 
bezpiecze ństwa i komfort pracy.

Złączki
 I Złączka standard
 I Złączka specjalna z kołnierzem
 I Złączka wzmocniona
 I Złączka wzmocniona „gripper”
 I Złączka „gripper” z zabezpieczeniem
 I Złączka PCV 

 I Klucz do złączek
 I Nasadka / klucz do złączek specjalnych

 
Stopy / Podstawy do ogrodzeń
 I Stopa betonowa
 I Stopa PCV lekka / ciężka
 I Stopa PCV płaska (K1)
 I Stopa płaska mała / duża
 I Podstawy pod stopy

Inne akcesoria
 I Zawias / Zawias RT
 I Zabezpieczenie przed wysunięciem przęseł  

- do stóp betonowych
 I Zabezpieczenie przed wysunięciem przęseł - do stóp PCV
 I Kółko jezdne małe / duże
 I Wysięgnik „Y” do drutu kolczastego
 I Wysięgnik prosty do drutu kolczastego
 I Wysięgnik prosty RT 
 I Pas wypełniający poziomy 
 I Pas wypełniający pionowy 
 I Taśma ostrzegawcza biało-czerwona (15 cm / 25 cm)
 I Plandeka ochronna 
 I Siatka ochronna „tenisowa”  
 I Baner reklamowy / informacyjny
 I Tabliczka z logo

Szczegółowa  
oferta:  

salvada.pl

http://www.salvada.pl
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Bariery tymczasowe PCVBariery tymczasowe PCV

Szczegółowa  
oferta:  

salvada.pl

Bariery  
stalowe
 
Bariery tymczasowe stalowe  
stanowią kompleksową  
odpowiedź na potrzeby  
tymczasowego zabezpieczania 
imprez o chara kterze masowym, 
ale także prac budowlanych, 
drogowych czy interwencyjnych.

 
Obok klasycznych lekkich barier imprezowych posia-
damy w ofercie ciężkie bariery przeciwtłumowe, 
bariery sceniczne. 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.

Bariery tymczasowe
 I Bariera prosta 2,3 m / 2,5 m
 I Bariera typ płaski
 I Bariera typ MESH
 I Bariera HDG Premium 2,5 m
 I Bariera MSN HDG 2,5 m
 I Bariera typ owalny 2,3 m / 2,5 m
 I Bariery z biało-czerwonym pasem ostrzegawczym

 
Bariery sceniczne
 I Bariera sceniczna ciężka
 I Bariera przeciwtłumowa (policyjna)

 
Bariery techniczne
 I Bariera nożycowa (harmonijkowa)
 I Zapory drogowe „siatkowe” 

 I Furtki do barier tymczasowych
 I Paleta / stojak do barier tymczasowych
 I Paleta / stojak do barier policyjnych

Szczegółowa  
oferta:  

salvada.pl

Dostępne są także bariery tymczasowe malowane  
w wybranej kolorystyce zgodnej z paletą RAL.

http://www.salvada.pl
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Bariery PCV 
(PVC)
 
Bariery ochronne PVC to 
doskonałe zabezpieczenie 
wszelkiego rodzaju prac 
remontowych, instalatorskich 
czy montażowych. 

 
Tymczasowe bariery PCV są lekki, łatwe do przewo-
żenia, składania i rozkładania. Można za ich pomocą 
tworzyć specjalne ciągi komunikacyjne, zabezpieczać 
miejsca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone  
z eksploatacji, np. wykopy, otwarte studzienki, kanały, 
włazy.

Bariery tymczasowe PVC - jako wygrodzenia typu 
BHP - mogą być stosowane także we wnętrzu 
budynków, w obiektach przemysłowych, halach 
magazynowych i produkcyjnych.

Europejskie produkty 
najwyższej jakości.  
Gwarancja bezpiecznego 
prowadzenia prac!  

Nasza oferta barier  
tymczasowych PCV 

 I Bariera ostrzegawcza PCV Revia
 I Bariera ostrzegawcza PCV Neos
 I Bariera ostrzegawcza PCV Scavia  
 I Bariera ostrzegawcza PCV Gardian
 I Bariera ostrzegawcza PCV Toros
 I Bariera ostrzegawcza PCV Norda  
 I Bariera ochronna PCV Enigma

Szczegółowa  
oferta:  

salvada.pl

http://www.salvada.pl
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Bramy i furtki ażurowe
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Kontakt

Realizujemy  
wymagające  
projekty  
o wysokiej  
specjalizacji!
 
 
Stawiamy na profesjonalizm  
obsługi, na komple ksowość  
oferty i wysoką jakość usług.  
Obsługujemy zarówno duże 
inwestycje, jak i małe lokalne 
projekty. Za naszą misję uznaje-
my wyznaczanie standa rdów  
w zakresie tymczasowych  
zabezpieczeń wygrodzeniowych.

Działamy na 
terenie całej 
Polski. 
Zaufaj jakości  
i doświadczeniu!
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KontaktKontakt

Usługa  
montażu
Zakup lub wynajem ogrodzeń 
tymczasowych zawsze wiąże się  
z koniecznością ich właściwego 
montażu. Skorzystaj z naszych 
usług! 

 I Wysoka jakość usług
 I Indywidualne podejście
 I Optymalizacja kosztów  

i zasobów
 I Doradztwo i wyceny projektów

Wynajem  
ogrodzenia 
tymczasowego
Zabezpieczenie inwestycji 
budowlanej, robót drogowych czy 
wydarzeń o charakterze masowym 
nie oznacza wcale, że ogrodzenie 
tymczasowe trzeba kupować.

Wynajem to niezwykle korzystna opcja zwłaszcza w przy-
padku konieczności ogrodzenia dużego terenu na niezbyt 
długi czas.

Zapewniamy profesjonalną obsługę projektów rentalowych. 
Aktywnie doradzamy i dobieramy optymalne rozwiązania 
produktowe i finansowe.

O szczegóły 
pytaj naszych 

doradców!

O szczegóły 
pytaj naszych 

doradców!
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Ogrodzenia budowlane ażurowe

Infolinia handlowa:

+48 12 307 88 23 
kontakt@salvada.pl

Zapraszamy  
do oddziałów i magazynów

Jesteśmy do  
dyspozycji

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

Porozmawiaj z nami o swoich 
projektach. Czekamy na Twój 
kontakt!

ul. Stoczniowców 3, 30-709 Kraków  
ul. Majowa 3, 05-152 Czosnów-Łomna 
ul. Gdańska 13A, 70-661 Szczecin 
ul. 1 Maja 380, 41-700 Ruda Śląska

ul. Głogowska 35b, 45-315 Opole  
(Centrum Logistyczne)

Kraków 
Warszawa 
Szczecin 
Katowice

Opole

Branding

Oferujemy:

 I Banery reklamowe
 I Tabliczki z logo
 I Banery informacyjne
 I Tablice reklamowe i informacyjne 

(dibond) 

Reklama na ogrodzeniu 
tymczasowym
 
Ogrodzenia tymczasowe  
coraz częściej wykorzystywane 
są do prezentowania określo-
nych treści reklamowych bądź 
informacyjnych.

O szczegóły 
pytaj naszych 

doradców!



Salvada Sp. z o.o. 
ul. Stoczniowców 3 
30-709 Kraków

Infolinia handlowa: 
+48 12 307 88 23  
kontakt@salvada.pl

salvada.pl


