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Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z wieloletnim 
doświadczeniem w zakresie utrzymania ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa 
w halach magazynowych, produkcyjnych, w centrach logistycznych, na 
parkingach i lotniskach. Zajmujemy się produkcją, dystrybucją i ciągłym 
udoskonalaniem nowoczesnych systemów chroniących przed wypadkami 
i  kolizjami wszędzie tam, gdzie narażone jest bezpieczeństwo ludzi, maszyn, 
wózków oraz innych pojazdów i urządzeń.

Firma w swojej ofercie posiada między innymi bariery ochronne, odbojnice 
przemysłowe, lustra, systemy wczesnego ostrzegania oraz wiele innych 
produktów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem ruchu.
Oferujemy produkty zarówno stalowe, powszechnie używane na rynku, 
jak i produkty wykonane z najnowocześniejszych polimerowych tworzyw 
sztucznych, takich jak iPlast i Ertax, które zapewniają niezwykłą wytrzymałość 
i odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. 
Wszystkie te produkty posiadają certyfikaty zgodności, dopuszczające je 
do użytku w Unii Europejskiej, a także jako jedne z nielicznych, spełniają 
restrykcyjne normy zakładów przetwórstwa spożywczego. Są niezawodne, 
łatwe w montażu, a przede wszystkim gwarantują najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, co pozwala na zmniejszenie ilości wypadków i przestojów 
w produkcji, generujących znaczne straty finansowe.

Potwierdzeniem oferowanej przez nas jakości, jest współpraca z największymi 
przedsiębiorstwami produkcyjnymi i centrami logistycznymi w Polsce, 
a także rosnąca obecność na rynkach Europejskich. Od konkurencji 
odróżnia nas przede wszystkim kompleksowość oferty. Świadczymy usługi 
od audytu, poprzez wykonanie darmowego projektu zabezpieczeń, aż po 
ich montaż. Kierujemy się stale zmieniającymi się potrzebami naszych 
klientów, a poprzez nieustanny rozwój i podążanie za najnowocześniejszymi 
rozwiązaniami, gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie.
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bardzo nam przyjemnie przekazać na 
Państwa ręce najnowsze wydanie katalogu 
firmy Anter System. Liczymy, że pozwoli on 
Państwu zapoznać się z naszymi produktami 
oraz usługami i pomoże wybrać nas, jako 
niezawodnego partnera do współpracy. 

Firma Anter System powstała w 2006 roku 
i  zajmuje się dostarczaniem usług i  produktów 
poprawiających bezpieczeństwo między 
innymi w halach magazynowych  i  centrach 
logistycznych,  a także rozwiązań zapewniających 
utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych. Specjaliści z firmy Anter 

Szanowni Państwo,

System, towarzyszą Klientom na każdym 
etapie realizacji inwestycji i służą fachowym 
doradztwem, od audytu, poprzez projekt, aż po 
montaż. 

Dzięki wysokim standardom firma nieprzerwanie 
się rozwija, a swoim zasięgiem obejmuje teren 
całego kraju. Wieloletnie doświadczenie, 
szeroka oferta produktów i wysoka jakość usług
spełniających rygorystyczne normy sprawiają, 
że firma Anter System spełnia oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających klientów. 

Zarząd Anter System
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Tworzywo i-PLAST

Stal

Tworzywo ERTAX

Rambowl

Materiał i-PLAST to wzmocnione, elastyczne 
tworzywo sztuczne wykonane na bazie związku 
polimerowego. Właściwości tworzywa i-PLAST 
pozwalają na produkcję niestandardowych 
kształtów oraz grubości. I-PLAST to materiał 
całkowicie ognioodporny, nietoksyczny, zgodny 
z surowymi standardami bezpieczeństwa 
żywieniowego HACCP. Dzięki temu stanowi 
idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających 
przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa 
i  higieny pracy. Profile są wytłaczane z gotowych 
mieszanin związków, zabezpieczonych przed 
korozja, charakteryzujących się wysoką 
odpornością na warunki atmosferyczne. Znajdują 
swoje zastosowanie zarówno wewnątrz jak 
i   zewnątrz obiektów. Wnętrze profili stanowi 
przestrzeń, dzięki której bariera absorbuje 
uderzenie rozpraszając energię, następnie 
powracając do pierwotnego kształtu.

Stal stanowi stop żelaza z innymi dodatkami 
zawierający do około 2% węgla. Otrzymywana 
jest w procesach cieplnych tzw. stalowniczych 
w postaci ciekłej. Następnie przerabiana jest 
plastycznie na półwyroby i wyroby hutnicze, 
jak np. rury, profile, kształtowniki. W naszej 
produkcji używamy tylko stali o najwyższej 
jakości, nie zawierającej zanieczyszczeń znacznie 
pogarszających jej właściwości. Nasze produkty 
poddawane są ocynkowaniu mającemu na celu 
zabezpieczenie ich przed korozją. Stosujemy 
również malowanie proszkowe, które poza 
nadaniem walorów estetycznych zwiększa 
zabezpieczenie przed niekorzystnymi czynnikami 
atmosferycznymi.

Materiał ERTAX jest to innowacyjne tworzywo 
sztuczne, charakteryzujące się wysoką 
elastycznością. Tworzywo jest ognioodporne, 
wyprodukowane zgodnie ze standardami 
bezpieczeństwa żywieniowego HACCP. 
Powierzchnia materiału nie jest poddawana 
obróbce wstępnej, dzięki temu tworzywo 
charakteryzuje się ekstremalną odpornością 
na korozję i warunki atmosferyczne. Może 
być stosowane wewnątrz i zewnątrz obiektów. 
Produkty są otrzymywane w wyniku wysokiej 
kompresji półfabrykatów, o określonej geometrii. 
Tworzywo ERTAX dynamicznie reaguje na 
uderzenia, kontrolując odkształcenia.

Rambowl to linia produktów wykonanych 
z tworzywa sztucznego, połączonego ze stalowym 
rdzeniem. Poliuretan, z którego są wykonane 
bariery, jest trwalszy od standardowo stosowanego 
poliamidu. Rambowl to produkty wysoce odporne 
na działanie warunków atmosferycznych właśnie 
dzięki zastosowaniu poliuretanu, chroniącego 
belkę przed korozją. 
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Audyt bezpieczeństwa to systematyczna, niezależna i obiektywna ocena zgodności 
badanego obiektu z przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami 
wewnętrznymi organizacji. Dzięki niemu możliwa jest identyfikacja występujących 
zagrożeń oraz w kolejnych etapach ich eliminacja.
Współpracujemy ze specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu 
skróconych, rozszerzonych i pełnych audytów bezpieczeństwa, dzięki czemu 
zapewniamy naszym klientom kompleksową i obiektywną analizę informacji 
o aktualnym stanie zabezpieczeń. W trakcie audytu, sprawdzana jest efektywność 
działania dotychczasowych zabezpieczeń, identyfikacja zagrożeń oraz weryfikacja 
zgodności stosowanych procedur z polityką bezpieczeństwa. Rekomendowane przez 
Anter System rozwiązania dotyczą inwestycyjnej, wykonawczej, jak i proceduralnej 
strefy zarządzania bezpieczeństwem.

Tworząc projekty współpracujemy z architektami, deweloperami oraz właścicielami 
obiektów, aby już na samym początku uwzględnić systemy zapewniające 
bezpieczeństwo oraz właściwe utrzymanie ruchu. Dzięki temu, można znacznie 
skrócić czas realizacji inwestycji. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwala 
na dobranie rozwiązań w sposób minimalizujący ryzyko wypadków oraz przestojów. 
Oferujemy również profesjonalne wsparcie przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji. 
W swojej ofercie mamy również wykonanie bezpłatnych projektów obejmujących 
zabezpieczenie regałów magazynowych lub maszyn oraz wyznaczanie ciągów 
komunikacyjnych na terenie już istniejących obiektów.
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Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na świadczenie usług związanych 
z zabezpieczeniem przestrzeni, utrzymaniem ruchu i montażem oferowanych 
przez nas produktów na najwyższym poziomie. Dzięki własnej ekipie montażowej, 
wyposażonej w profesjonalny sprzęt najwyższej klasy, jesteśmy w stanie dostosować 
się do zaistniałych potrzeb nawet na etapie montażu.
Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz wykonanie projektów 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Dostarczając materiały jesteśmy 
w stanie zagwarantować, że cały system zabezpieczeń będzie wykonany zgodnie 
z wytycznymi producenta. Nasza firma świadczy również usługi związane z serwisem 
oraz naprawą uszkodzonych w trakcie użytkowania elementów zabezpieczenia.
Skorzystanie z naszych usług montażu to wygoda i oszczędność czasu ale przede 
wszystkim gwarancja bezpieczeństwa pracy ludzi, urządzeń i maszyn.

Oferujemy kompleksową i profesjonalną usługę malowania linii, zawierającą projekt 
oraz wykonanie. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych w miejscach w których 
odbywa się ruch pieszych, samochodów lub wózków widłowych ma kluczowy wpływ 
na zmniejszenie liczby wypadków i kolizji. Pozwala to na zapewnienie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa, a co za tym idzie na zmniejszenie kosztów związanych 
z pokryciem szkód powstałych na skutek nieprzewidzianych zdarzeń.

Zakres naszych usług obejmuje zarówno tereny wewnętrzne, takie jak hale, centra 
logistyczne, centra handlowe czy magazyny, jak i zewnętrzne w szczególności 
parkingi, boiska, lotniska i place manewrowe.

Zapewniamy usługę polegającą na wyznaczeniu trasy zgodnie z funkcjonującymi 
w przedsiębiorstwie zasadami poruszania się, przygotowaniu powierzchni, 
zabezpieczeniu obszaru prac i malowaniu linii według obowiązujących norm i przepisów 
BHP. Wykonując pracę używamy wyłącznie wysokiej jakości farb drogowych lub 
akrylowych na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych, które nanoszone są za 
pomocą natrysku hydrodynamicznego. Mogą one być stosowane na różnego typu 
powierzchniach, takich jak asfalt, beton, kostka brukowa i inne.
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Bariery BAUM VO / BAUM BT
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BAUM VO i BT

MATERIAŁ

i-PLAST
WYSOKOŚĆ

235 mm
MONTAŻ

Za pomocą kotew M12 opartych na kauczukowych 
nasadkach (NBR), który zapewnia absorpcję 
nawet bardzo silnych uderzeń, nie naruszając 
jednocześnie konstrukcji oraz podłoża.

Bariery VO i BT przeznaczone są w szczególności 
do ochrony regałów magazynowych, ścian, oraz 
maszyn. Dzięki zastosowaniu polimerowych 
tworzyw sztucznych iPlast i Ertax, są ekstremalnie 
wytrzymałe, a jednocześnie maksymalnie 
elastyczne. Dynamiczna konstrukcja sprawia, że 
bariery amortyzują siłę wstrząsu i po uderzeniu 
wracają do pierwotnego kształtu. Są ognioodporne, 
nie korodują, można ją w łatwy sposób utrzymywać 
w czystości, dlatego mogą być stosowane w 
przemyśle spożywczym i  farmaceutycznym. 
Spełniają standardy HACCP. Bariera BT jest 
idealnym rozwiązaniem w miejscach gdzie 
występują bardzo niskie temperatury, aż do 
-60°C. 

DŁUGOŚĆ MODUŁU

500-6000 mm
SZEROKOŚĆ

105 mm

BARIERY

BAUM VO i BAUM BT
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Bariera BAUC i BAUC 2

Bariera BAUM TX
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BAUM TX

BAUC i BAUC2

MATERIAŁ

i-PLAST, ERTAX

MATERIAŁ

i-PLAST, ERTAX

WYSOKOŚĆ

890-1090 mm

WYSOKOŚĆ

490 mm

MONTAŻ

2 warianty montażu:
- kotwa M30
- 4 x kotwa M12 

MONTAŻ

2 warianty montażu:
-kotwa M30
- 4 x kotwa M12

Bariera przeznaczona jest do wygradzania ciągów 
komunikacyjnych, co zapewnia bezpieczeństwo 
ludzi i pojazdów poruszających się w ośrodkach 
przemysłowych. Dzięki zastosowaniu tworzyw 
sztucznych iPlast i Ertax, jest ekstremalnie 
wytrzymała, a jednocześnie maksymalnie 
elastyczna. System mocowania SBS zapewnia 
absorpcję nawet bardzo silnych uderzeń, nie 
naruszając jednocześnie konstrukcji oraz podłoża. 
Konstrukcja sprawia, że bariera amortyzuje siłę 
wstrząsu i po uderzeniu wraca do pierwotnego 
kształtu. Jest ognioodporna, nie koroduje, 
sprawdza się zarówno w niskich, jak i w wysokich 
temperaturach, można ją w łatwy sposób 
utrzymywać w czystości, dlatego może być 
stosowana w przemyśle spożywczym 
i farmaceutycznym. Spełnia standardy HACCP. 
Montowana w systemie modułowym, co pozwala 
na uzyskanie dowolnej długości ciągu, który można 
w dowolnym momencie przerwać bramką VA. 

Bariera TX przeznaczona w szczególności do 
ochrony regałów magazynowych, ścian oraz 
maszyn. Jest wykonana z  tworzyw sztucznych 
iPlast i Ertax, które zapewniają ekstremalną 
wytrzymałość, a jednocześnie maksymalną 
elastyczność. Dzięki dynamicznej konstrukcji 
amortyzuje siłę wstrząsu i po uderzeniu wraca 
do pierwotnego kształtu. Jest ognioodporna, nie 
koroduje i sprawdza się zarówno w niskich jak 
i  wysokich temperaturach. Może być stosowana 
w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym, 
ponieważ spełnia standardy HACCP.

DŁUGOŚĆ MODUŁU

500-3000 mm

DŁUGOŚĆ MODUŁU

500-3000 mm
SZEROKOŚĆ

105 / 160 mm

BARIERA

BAUC i BAUC 2

BARIERA

BAUM TX
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Bariera RAMBOWL

Bariera wyjmowana BISF
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BISF

RAMBOWL

MATERIAŁ

i-PLAST, ERTAX

MATERIAŁ

Tworzywo poliuretanowe z rdzeniem stalowym

WYSOKOŚĆ

560 mm

WYSOKOŚĆ

350 / 600 / 1200 mm

MONTAŻ

6x kotwa M20.

MONTAŻ

Za pomocą 8 kotew 
rozporowych.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania miejsc, 
do których potrzebny jest stały dostęp, a  które 
są narażone na uszkodzenia. Składa się z 
konstrukcji pozwalającej na szybkie wyjęcie profili. 
Przeznaczona jest do ochrony bram, drzwi, szaf 
rozdzielczych, urządzeń elektrycznych, maszyn 
i innych newralgicznych miejsc. Jest wykonana z 
tworzyw sztucznych iPlast i Ertax, które zapewniają 
ekstremalną wytrzymałość, a  jednocześnie 
maksymalną elastyczność. Dzięki dynamicznej 
konstrukcji bariera amortyzuje siłę wstrząsu i po 
uderzeniu wraca do pierwotnego kształtu. Jest 
ognioodporna, nie koroduje i sprawdza się zarówno 
w niskich jak i wysokich temperaturach. Może 
być stosowana w przemyśle spożywczym oraz 
farmaceutycznym, ponieważ spełnia standardy 
HACCP.

Bariera zabezpiecza stanowiska pracy, ściany, 
maszyny, słupy konstrukcyjne, regały, ciągi 
komunikacyjne i inne miejsca narażone na kolizje. 
Rozwiązania z serii Rambowl szczególnie sprawdzają 
się w branży spożywczej oraz automotive, ze 
względu na niekorozyjne materiały – rdzeń 
stalowy pokryty poliuretanem. Bariera pochłania 
całą siłę uderzenia, nie ulegając uszkodzeniom. 
Spełnia standardy HACCP i może być stosowana 
w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym.

DŁUGOŚĆ MODUŁU

500-3000 mm

DŁUGOŚĆ MODUŁU

375 / 750 / 1000 mm

SZEROKOŚĆ

105 mm

ŚREDNICA

80 mm

BARIERA WYJMOWANA

BISF

BARIERA

RAMBOWL
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Bariera podłogowa BAUM DE

Bariera BAUM SO

20 |  BAUM SO  //  BAUM DE

PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH



BAUM SO

BAUM DE

MATERIAŁ

i-PLAST

MATERIAŁ

ERTAX

WYSOKOŚĆ

235 mm

WYSOKOŚĆ

40 / 60 / 80 mm

MONTAŻ

Mocowania uzależnione od danego obszaru i 
potrzeb klienta.

MONTAŻ

Dla wysokości 40 / 60 mm: kotwy M12
Dla wysokości 80 mm: kotwy M16

Bariera SO przeznaczona jest do zabezpieczania 
stropów, antresol, niskich przejazdów i  bram 
przed uderzeniami wózków widłowych. Wykonana 
jest z tworzywa sztucznego iPlast, które zapewnia 
ekstremalną wytrzymałość, a jednocześnie 
maksymalną elastyczność. Dzięki dynamicznej 
konstrukcji amortyzuje siłę wstrząsu i po uderzeniu 
wraca do pierwotnego kształtu. Jest ognioodporna, 
nie koroduje i sprawdza się zarówno w niskich jak 
i wysokich temperaturach. Spełnia standardy 
HACCP, a więc może być stosowana w przemyśle 
spożywczym oraz farmaceutycznym.

Zabezpiecza regały magazynowe, maszyny oraz 
pola odkładcze przed uszkodzeniami powstałymi 
wskutek kolizji. Dzięki swojej konstrukcji jest w 
stanie absorbować nawet bardzo silne uderzenia, 
skutecznie zatrzymując koła wózka widłowego. 
Nie ulega odkształceniom, a dzięki systemowi 
mocowania, który dynamicznie reaguje na 
uderzenia, minimalizuje straty związane 
z  uszkodzeniami podłoża. Wykonana z tworzywa 
sztucznego Ertax, które charakteryzuje się wysoką 
elastycznością i jest ekstremalnie odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz warunki 
atmosferyczne, dzięki czemu bariera może być 
stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
budynków. Spełnia restrykcyjne standardy 
HACCP i jest dopuszczona do zastosowania 
w  przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

DŁUGOŚĆ MODUŁU

2500-5000 mm

DŁUGOŚĆ MODUŁU

500-3000 mm

SZEROKOŚĆ

105 mm

SZEROKOŚĆ

65 / 90 / 120 mm

BARIERA

BAUM SO

BARIERA PODŁOGOWA

BAUM DE
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22 |  BAUM RX

PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Bariera PODŁOGOWA BAUM RX



BAUM RX

MATERIAŁ

i-PLAST, ERTAX
WYSOKOŚĆ

160 mm
ŚREDNICA

70 / 120 mm
MONTAŻ

Dla Ø 70mm:
- kotwy M16
Dla Ø 120mm:
- kotwa M20

Bariera podłogowa RX dzięki swojej unikalnej 
i masywnej konstrukcji, a także specjalnie 
opracowanym wspornikom, jest rozwiązaniem 
wyjątkowo skutecznym, zatrzymującym nawet 
bardzo ciężkie pojazdy. Przeznaczona jest do 
ochrony regałów magazynowych, maszyn, słupów, 
pól odkładczych i wszystkich newralgicznych 
miejsc o natężonym ruchu. Wykonana z tworzyw 
sztucznych iPlast i Ertax, które zapewniają 
ekstremalną wytrzymałość, a jednocześnie 
maksymalną elastyczność. Amortyzuje siłę 
wstrząsu i po uderzeniu wraca do pierwotnego 
kształtu. Jest ognioodporna, nie koroduje 
i   sprawdza się zarówno w niskich jak i wysokich 
temperaturach. Spełnia standardy HACCP 
i  może być stosowana w przemyśle spożywczym 
oraz farmaceutycznym.

DŁUGOŚĆ MODUŁU

500-3000 mm
SZEROKOŚĆ

180 mm

BARIERA PODŁOGOWA

BAUM RX
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Bariery podłogowe RAMBOWL

24 |  RAMBOWL

PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Słup RAMBOWL

RAMBOWL



RAMBOWL

MATERIAŁ

Tworzywo poliuretanowe z rdzeniem stalowym
WYSOKOŚĆ

100 mm
MONTAŻ

Za pomocą 4 kotew 
rozporowych.

Bariery podłogowe zabezpieczają stanowiska 
pracy, ściany, maszyny, słupy konstrukcyjne, 
regały, ciągi pieszych i inne miejsca narażone na 
kolizje. Dzięki niskiej konstrukcji, zabezpieczone 
miejsca są łatwo dostępne. Rozwiązania z serii 
Rambowl szczególnie sprawdzają się w branży 
spożywczej oraz automotive, ze względu na 
niekorozyjne materiały - poliuretan, wzmocniony 
wewnątrz stalowym rdzeniem. Pochłaniają 
siłę uderzenia, nie odkształcając się. Spełniają 
standardy HACCP, dlatego mogą być stosowane 
w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym.

DŁUGOŚĆ MODUŁU

400 / 800 / 1200 mm
ŚREDNICA

80 mm

BARIERY PODŁOGOWE

RAMBOWL
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PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

RAMBOWL

MATERIAŁ

Tworzywo poliuretanowe ze stalowym rdzeniem.
WYSOKOŚĆ

1000 mm
MONTAŻ

Za pomocą 4 kotew rozporowych.

Osłania maszyny, bramy, słupy konstrukcyjne 
i  inne miejsca narażone na uszkodzenia. Rozwiązania 
z serii Rambowl szczególnie sprawdzają się w branży 
spożywczej oraz automotive, ze względu na 
niekorozyjne materiały - poliuretan, wzmocniony 
wewnątrz stalowym rdzeniem. Spełnia standardy 
HACCP, dzięki czemu znajduje zastosowanie 
w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym.

ŚREDNICA

90 / 159 / 273 mm

SŁUP

RAMBOWL
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PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Słup PA SBS

PA SBS
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PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

PA SBS

MATERIAŁ

ERTAX
WYSOKOŚĆ

390 / 490 / 590,
890 / 1090 mm
MONTAŻ

2 warianty montażu:
-kotwa M30
- 4 x kotwa M12

Ekstremalnie odporny na uderzenia słup 
wykonany z tworzywa sztucznego Ertax. Służy 
do zabezpieczania newralgicznych miejsc, 
szczególnie narażonych na uderzenia, takich jak 
bramy wjazdowe, słupy konstrukcyjne, elewacja 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki swojej 
dynamicznej konstrukcji amortyzuje siłę wstrząsu 
i po uderzeniu wraca do pierwotnego kształtu. 
Jest ognioodporny, nie koroduje i sprawdza się 
zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. 
Spełnia standardy HACCP dzięki czemu znajduje 
zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz 
farmaceutycznym.

ŚREDNICA

156 mm

SŁUP

PA SBS
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PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Odbojnica regałowa RACK SHIELD

RACK SHIELD
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RACK SHIELD

MATERIAŁ

Ertax
WYSOKOŚĆ

390 / 590 / 790 mm
ZAKRES SZEROKOŚCI REG.

75-110 mm
MONTAŻ

Nie wymaga kotwienia w posadzce, nakładana na 
nogę regału.

Zabezpiecza regały magazynowe przed 
uszkodzeniami spowodowanymi przez wózki 
widłowe. Rozkładając siłę uderzenia na 
całej powierzchni, chroni nogę regału przed 
uszkodzeniem. Pozwala na uniknięcie wypadków 
związanych z kolizjami, które mogą wywołać 
naruszenie konstrukcji regału lub, w skrajnych 
przypadkach, nawet jego przewrócenie. Jest 
wykonana z tworzywa sztucznego Ertax, które 
charakteryzuje się ekstremalną odpornością, jest 
jednocześnie elestyczne, dzięki czemu absorbuje 
nawet bardzo silne uderzenia. Kształt odbojnicy  
pozwala dodatkowo na ochronę podstawy regałów, 
dzięki zaokrąglonej konstrukcji dolnej części. 
Wnętrze wypełnione jest pianką polipropylenową, 
która zapewnia dodatkową amortyzację.
Spełnia restrykcyjne standardy HACCP, 
dzięki czemu może być stosowana w przemyśle 
spożywczym oraz farmaceutycznym. Jest odporna 
na niskie temperatury, nawet do -60°C, co 
pozwala na użytkowanie w chłodniach i mroźniach. 
Produkt jest zgodny z międzynarodowymi 
standardami FEM 10.2.20. As4048. Pasuje do 
większości regałów dostępnych na rynku.

Produkt Roku 2014 w kategorii
Wyposażenie hal magazynowych 

ODBOJNICA REGAŁOWA

RACK SHIELD
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PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Pozostałe systemy modułowe
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PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy rozwiązania 
nietypowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb. W przypadku, gdy gotowe 
rozwiązania są niewystarczające, oferujemy naszą wiedzę techniczną oraz wieloletnie 
doświadczenie do zaprojektowania innowacyjnych konstrukcji, spełniających 
szczególne funkcje.

POZOSTAŁE SYSTEMY MODUŁOWE

POZOSTAŁE SYSTEMY MODUŁOWE
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PRODUKTY
ZE STALI

BARIERY  //  SŁUPY  //  ODBOJNICE

DZIAŁ III



PRODUKTY
ZE STALI

BARIERY  //  SŁUPY  //  ODBOJNICE

DZIAŁ III

BARIERY

SŁUPY

ODBOJNICE

INNE
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Bariera PROSTA Z PŁYTĄ

Bariera PROSTA

34 |  BARIERA PROSTA  //  BARIERA PROSTA Z PŁYTĄ

PRODUKTY ZE STALI



 

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal: ocynkowana, malowana 
proszkowo.

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal: ocynkowana, malowana 
proszkowo.

DŁUGOŚĆ MODUŁU

350 / 500 / 
750 / 1000 mm

DŁUGOŚĆ MODUŁU

350 / 500 / 
750 / 1000 mm

ŚREDNICA

76 / 108 / 159 mm

ŚREDNICA

76 / 108 / 159 mm

MONTAŻ

Za pomocą 4 kotew 
rozporowych M12/100 
lub M12/120.

MONTAŻ

Za pomocą 4 kotew 
rozporowych M12/100 
lub M12/120.

Bariera ochronna przeznaczona do wyznaczania 
ciągów komunikacyjnych, ochrony maszyn, słupów 
konstrukcyjnych, regałów lub do wydzielania 
stref na terenie zakładów przemysłowych, 
hal magazynowych, galerii handlowych lub 
parkingów. Istnieje możliwość zamówienia bariery 
o dowolnych wymiarach. 

Bariera jest przeznaczona do zabezpieczania miejsc 
szczególnie narażonych na uszkodzenia, takich jak 
maszyny, ściany lub regały, oraz do wygradzania 
ciągów komunikacyjnych na terenie hal 
magazynowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, 
parkingów i innych. Dzięki zastosowaniu stalowej 
płyty, produkt zapewnia bardzo skuteczną ochronę 
zabezpieczonych miejsc.Istnieje możliwość 
zamówienia bariery o dowolnych wymiarach.

WYSOKOŚĆ

500 / 700 / 1000 mm

WYSOKOŚĆ

500 / 700 / 1000 mm

BARIERA

PROSTA

BARIERA

PROSTA Z PŁYTĄ
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BARIERA PROSTA Z PŁYTĄ

BARIERA PROSTA



BALUSTRADA

Bariera Z ELASTYCZNYMI PODSTAWAMI

36 |  BARIERA Z ELASTYCZNYMI PODSTAWAMI  //  BALUSTRADA

PRODUKTY ZE STALI



Z ELASTYCZNYMI PODSTAWAMI

BALUSTRADA

MATERIAŁ

Stal, podstawki z tworzywa sztucznego.

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal: ocynkowana, malowana 
proszkowo.

DŁUGOŚĆ MODUŁU

350 / 500 / 750 / 
1000 mm
ŚREDNICA

76 / 108 / 159 cm

DŁUGOŚĆ MODUŁU

500 / 750 / 1000 mm 
ŚREDNICA

76 / 108 / 159 mm

MONTAŻ

Łatwy i szybki montaż 
za pomocą 8 kotew 
rozporowych.

MONTAŻ

Za pomocą 4 kotew 
rozporowych M12/100 
lub M12/120.

Stalowa bariera na podstawach z tworzywa 
sztucznego, która amortyzuje siłę uderzenia, 
odchylając się nawet o 10 stopni w każdą stronę. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego mocowania, 
bariera podczas uderzenia nie zostaje wyrwana 
z podłoża. Przeznaczona jest do zabezpieczania 
regałów magazynowych, ścian, słupów, maszyn, 
ciągów komunikacyjnych i innych miejsc 
narażonych na kolizje. 

Balustrady to idealny sposób na wygradzanie 
ciągów pieszych, stref ruchu, stanowisk 
przeładunkowych, co zapewnia bezpieczeństwo 
ludzi i pojazdów poruszających się na terenie 
ośrodków przemysłowych, hal magazynowych, 
centrów handlowych lub parkingów. Istnieje 
możliwość zamówienia balustrady o dowolnych 
wymiarach.

WYSOKOŚĆ

500 / 700 / 1000 mm

WYSOKOŚĆ

500 / 700 / 1000 mm 

BARIERA

Z ELASTYCZNYMI PODSTAWAMI

BALUSTRADA
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Bariera MODUŁOWA WYJMOWANA

Bariera MODUŁOWA
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PRODUKTY ZE STALI



BARIERA MODUŁOWA

BARIERA MODUŁOWA WYJMOWANA

MATERIAŁ

Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

MATERIAŁ

Stal ocynkowana, malowana proszkowo.

DŁUGOŚĆ MODUŁU

1000 / 1200 / 
1500 / 2000 mm

DŁUGOŚĆ MODUŁU

1000 / 1200 /
1500 / 2000 mm

MONTAŻ

Za pomocą kotew rozporowych.

MONTAŻ

Za pomocą kotew rozporowych.

Bariera stalowa modułowa służy do wyznaczania 
ciągów komunikacyjnych, wygradzania miejsc 
narażonych na kolizje, jak drzwi, bramy i przejścia, 
a także do oddzielania poszczególnych stref 
na terenie ośrodków przemysłowych, hal 
magazynowych i innych miejsc o dużym natężeniu 
ruchu. System modułowy pozwala na łączenie 
elementów i budowanie ciągów o dowolnej 
długości. Instalacja jest łatwa i szybka.

Bariera modułowa wyjmowana służy do 
wyznaczania ciągów komunikacyjnych, 
wygradzania miejsc narażonych na kolizje, jak 
drzwi, bramy i przejścia, a także do oddzielania 
poszczególnych stref na terenie ośrodków 
przemysłowych, hal magazynowych i innych miejsc 
o dużym natężeniu ruchu. System modułowy 
pozwala na łączenie elementów i budowanie 
ciągów o dowolnej długości. Dodatkowo poręcze 
mogą być w dowolnym momencie wyjmowane, 
gdy potrzebny jest dostęp do chronionych miejsc 
lub kiedy następuje reorganizacja stanowisk pracy. 
Instalacja jest łatwa i szybka.

WYSOKOŚĆ

500 / 1000 mm

WYSOKOŚĆ

500 / 1000 mm

BARIERA

MODUŁOWA

BARIERA

MODUŁOWA WYJMOWANA
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Bariera NAROŻNA Z PŁYTĄ

Bariera NAROŻNA
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PRODUKTY ZE STALI



BARIERA NAROŻNA

BARIERA NAROŻNA Z PŁYTĄ

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal: ocynkowana, malowana 
proszkowo.

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal: ocynkowana, malowana 
proszkowo.

DŁUGOŚĆ MODUŁU

350 / 500 / 
750 / 1000 mm

DŁUGOŚĆ MODUŁU

350 / 500 / 
750 / 1000 mm
ŚREDNICA

76 / 108 / 159 mm

ŚREDNICA

76 / 108 / 159 mm

MONTAŻ

Za pomocą 12 kotew 
rozporowych M16/140 
lub M12/140.

MONTAŻ

Za pomocą 12 kotew 
rozporowych M16/140 
lub M12/140.

•	 przeznaczona do ochrony newralgicznych 
miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia

•	 zabezpiecza naroża ścian, regały oraz słupy 
konstrukcyjne

•	 dzięki swojej konstrukcji jest niezwykle 
wytrzymała na uderzenia

•	 istnieje możliwość zamówienia bariery 
o dowolnych wymiarach

•	 przeznaczona do ochrony newralgicznych 
miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia

•	 zabezpiecza naroża ścian, regały oraz słupy 
konstrukcyjne

•	 dzięki swojej konstrukcji jest niezwykle 
wytrzymała na uderzenia

•	 istnieje możliwość zamówienia bariery 
o dowolnych wymiarach

WYSOKOŚĆ

500 / 700 / 1000 mm

WYSOKOŚĆ

500 / 700 / 1000 mm

BARIERA

NAROŻNA

BARIERA

NAROŻNA Z PŁYTĄ
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Bariery PODŁOGOWE

42 |  BARIERY PODŁOGOWE

PRODUKTY ZE STALI



BARIERY PODŁOGOWE

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal: ocynkowana, malowana 
proszkowo.
DŁUGOŚĆ MODUŁU

350 / 500,
750 / 1000 mm
ŚREDNICA

76 / 108 / 159 mm
MONTAŻ

Za pomocą 4 kotew 
rozporowych M12/100 
lub M12/120.

Bariery podłogowe zabezpieczają stanowiska 
pracy, ściany, maszyny, słupy konstrukcyjne, 
regały, ciągi pieszych i inne miejsca narażone 
na kolizje. Dzięki niskiej konstrukcji, chronione 
miejsca są łatwo dostępne. Istnieje możliwość 
zamówienia bariery o dowolnych wymiarach. 

WYSOKOŚĆ

86 / 118 / 169 mm

BARIERY

PODŁOGOWE
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Słup STALOWY

Słup FLEX

44 |  SŁUP FLEX  //  SŁUP STALOWY

PRODUKTY ZE STALI



SŁUP STALOWY

SŁUP FLEX

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal: ocynkowana, malowana 
proszkowo, podstawa wykonana z tworzywa 
sztucznego.

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal: ocynkowana, malowana 
proszkowo.

WYSOKOŚĆ

600 / 1200 mm

WYSOKOŚĆ

500 / 800 / 
1000 / 1200 mm

MONTAŻ

Za pomocą 4 kotew rozporowych M14/110 lub 
M16/110.

MONTAŻ

Za pomocą 4 kotew rozporowych M12/100 lub 
M12/120.

Niezwykle innowacyjne rozwiązanie dla miejsc 
szczególnie narażonych na kolizje. Elastyczny słup 
wykonany ze stali oraz poliuretanu, który podczas 
uderzenia odchyla się o 25 stopni, a następnie 
wraca do swojego położenia. Wszystko dzięki 
dynamicznej konstrukcji łączącej stal z tworzywem 
sztucznym. 

Słupy stalowe mają niezwykle szeroki zakres 
zastosowań. Najlepiej jednak sprawdzają się jako 
ochrona narożników ścian, bram lub maszyn. 
Znajdują zastosowanie także w wyznaczaniu ciągów 
komunikacyjnych. Montowane na parkingach, w 
halach produkcyjnych, magazynowych, centrach 
handlowych oraz na chodnikach, zapewniają 
skuteczne zabezpieczenie przed skutkami kolizji.

ŚREDNICA

159 mm

ŚREDNICA

76 / 108 / 159 mm

SŁUP

FLEX

SŁUP

STALOWY
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Odbojnice REGAŁOWE Z ROLKAMI

Odbojnica REGAŁOWA
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PRODUKTY ZE STALI



ODBOJNICE REGAŁOWE Z ROLKAMI

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal: ocynkowana, malowana 
proszkowo.

MATERIAŁ

Wysokiej jakości stal: ocynkowana, malowana 
proszkowo.

WYSOKOŚĆ

300 mm
GŁĘBOKOŚĆ

200 mm
GRUBOŚĆ

10 mm

WYSOKOŚĆ

400 mm
GRUBOŚĆ

6 mm
MONTAŻ

Za pomocą 6 kotew rozporowych M12/120.

MONTAŻ

Za pomocą 3 kotew rozporowych M16/145 
wyposażonych w dodatkowe gumy amortyzujące 
uderzenie fi 35/15

Służy do zabezpieczania regałów magazynowych 
przed uderzeniami wózków widłowych oraz innych 
pojazdów poruszających się na terenie ośrodków 
przemysłowych i hal magazynowych. Znajduje 
zastosowanie w miejscach o dużym natężeniu 
ruchu, szczególnie narażonych na kolizje. 
Opływowy kształt zapewnia maksymalną ochronę 
przed uszkodzeniami zarówno nóg regałów, jak 
i towarów umieszczonych na paletach.

Służy do zabezpieczania narożników regałowych 
przed uderzeniami wózków widłowych oraz innych 
pojazdów poruszających się na terenie ośrodków 
przemysłowych i hal magazynowych. Posiada 
praktyczne rolki wykonane z poliamidu, które 
umożliwiają przesuwanie palet bez uszkodzeń, 
niwelują otarcia, zabezpieczając wózki widłowe 
oraz regały przed skutkami kolizji.

SZEROKOŚĆ

160 mm

SZEROKOŚĆ

160 mm
ROLKI NA WYSOKOŚCI:

75 mm

ODBOJNICA

REGAŁOWA

ODBOJNICE

REGAŁOWE Z ROLKAMI
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ODBOJNICA REGAŁOWA
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KOLORY

Czarno-żółte, na zamówienie dostępne są profile 
fluorescencyjne.
MONTAŻ

Za pomocą taśmy na bazie kleju akrylowego lub 
wsadowe.

DŁUGOŚCI

Standardowo w odcinkach 1m i 5m lub docinane co 
1m  według indywidualnych potrzeb.

* Zdjęcie w tle

Profile przeznaczone są do zabezpieczania 
narożników ścian, kantów, niskich przejść, ostrych 
krawędzi i innych miejsc narażonych na 
uszkodzenia. Występuje 15 różnych kształtów 
profili. Poliuretan, z którego są wykonane, dzięki 
swojej elastyczności, pochłania siłę uderzenia 
chroniąc ludzi, urządzenia, oraz zabezpieczone 
powierzchnie przed skutkami uderzeń. Kolory 
ostrzegawczo-ochronne sprawiają, że newralgiczne 
miejsca są dobrze widoczne, przez co zmniejsza się 
ryzyko kolizji.

Kątowniki ostrzegawczo-ochronne znajdują 
zastosowanie w magazynach, halach 
produkcyjnych, centrach logistycznych 
i handlowych. Służą do ochrony narożników ścian, 
krawędzi, bram, regałów , elewacji budynków 
i  innych miejsc narażonych na uszkodzenia. 
Są wykonane ze stali obudowanej gumą, dzięki 
czemu amortyzują siłę uderzeń, chroniąc 
przed ich skutkami. Dzięki zastosowaniu paska 
fluorescencyjnego, zabezpieczone elementy 
są lepiej widoczne. Do zastosowania zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

PROFILE

POLIURETANOWE*

KĄTOWNIKI

PROFILE POLIURETANOWE

PROFILE OSTRZEGAWCZO-OCHRONNE

KĄTOWNIKI

DŁUGOŚĆ

900 mm
SZEROKOŚĆ

84 mm
KOLORY

czerwono-biały,
czarno-żółty

MONTAŻ

Za pomocą kołków 
rozporowych.

MATERIAŁ

Stal obudowana gumą.



PROFILE
OSTRZEGAWCZO-OCHRONNE

PROFILE POLIURETANOWE  //  KĄTOWNIKI

DZIAŁ IV
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50 |  BARIERA TAŚMOWA  //  ZAPORA NOŻYCOWA  //  TAŚMA MAGNETYCZNA

* Zdjęcie w tle

Ma bardzo szerokie zastosowanie. Służy do 
wyznaczania ciągów komunikacyjnych, oddzielania 
miejsc tymczasowo wyłączonych z użytkowania, 
zamykania przejść, odgradzania pól składowania, 
lub miejsc, w których wykonywane są prace. 
Może być montowana zarówno do słupa, jak i do 
ściany, za pomocą specjalnego klipsa. Występuje 
w kilku kolorach ostrzegawczych, co zapewnia 
skuteczniejsze oznakowanie wygradzanych miejsc. 

Służy do odgradzania miejsc chwilowo 
niedostępnych lub niebezpiecznych, zamykania 
przejść lub wygradzania ciągów komunikacyjnych. 
Jest to niezbędny element wyposażenia każdego 
magazynu, hali produkcyjnej lub centrum 
logistycznego. Skuteczne rozwiązanie w sytuacji 
nagłej potrzeby. Intensywne barwy ostrzegają 
przed niebezpieczeństwem. Zapora jest składana, 
dzięki czemu zajmuje mało miejsca. Nie wymaga 
montażu do posadzki. Dostępne są zapory 
z  mocowaniem ściennym, wolnostojące lub na 
kółkach.

BARIERA

TAŚMOWA*

ZAPORA

NOŻYCOWA

BARIERATAŚMOWA

WYGRODZENIA BEZPIECZEŃSTWA

DŁUGOŚĆ

3600 / 4000 / 
2x2000 / 2x8000 mm

DŁUGOŚĆ

3000 / 4000 mm
KOLORY

czerwono-biały, czarno-żółty, żółty, czerwony

KOLORY

biało-czerwony, żółto-czarny

WYSOKOŚĆ

1000 mm

WYSOKOŚĆ

985 mm

ZAPORA NOŻYCOWA



WYGRODZENIA
BEZPIECZEŃSTWA

BARIERA TAŚMOWA  //  ZAPORA NOŻYCOWA  //  TAŚMA MAGNETYCZNA

DZIAŁ V
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WYGRODZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Taśma służy do zamykania przejść, odgradzania 
miejsc niebezpiecznych, chwilowo niedostępnych, 
miejsc gdzie odbywają się naprawy lub przeładunek. 
Pomocna także w wydzielaniu stref lub ciągów 
komunikacyjnych. Znajduje swoje zastosowanie 
w przestrzeni publicznej jak galerie handlowe 
lub lotniska, ale także w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych i halach magazynowych. Taśma 
umieszczona jest w kasecie umożliwiającej 
jej rozwinięcie na dowolną długość w trzech 
kierunkach. Odcinki można ze sobą łączyć za 
pomocą klipsów.

TAŚMA

MAGNETYCZNA / MOCOWANA DO ŚCIANY
DŁUGOŚĆ

3000 / 4000 mm
SZEROKOŚĆ TAŚMY

50 mm
KOLORY

czarno-żółty, biało-czerwony

TAŚMA MAGNETYCZNA



52 |  STANOWISKA PRZEŁADUNKOWE

STANOWISKA
PRZEŁADUNKOWE

USZCZELNIENIA  //  NAPROWADZACZE  //  ODBOJNICE 

DZIAŁ VI



STANOWISKA
PRZEŁADUNKOWE

USZCZELNIENIA  //  NAPROWADZACZE  //  ODBOJNICE 

DZIAŁ VI

USZCZELNIENIA

NAPROWADZACZE

ODBOJNICE

INNE
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Uszczelnienia SZCZOTKOWE

Uszczelnienia FARTUCHOWE
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STANOWISKA PRZEŁADUNKOWE



USZCZELNIENIA FARTUCHOWE

USZCZELNIENIA SZCZOTKOWE

MATERIAŁ

Tkanina winylowa

DŁUGOŚĆ

1000 mm
MONTAŻ

Za pomocą nitów

Ma za zadanie ograniczenie utraty ciepła oraz 
zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi
podczas przeładunku. Montuje się je na zewnątrz 
budynku, w obrębie stanowiska przeładunkowego. 
Razem z bramą, stanowi jedną całość. W przypadku 
nieprawidłowego najazdu, uszczelnienie cofa 
się na fasadę. Współpracuje z bramą oraz 
urządzeniami przeładunkowymi takimi jak mosty 
przeładunkowe, rampy, mostki sprężynowe, 
płyty stalowe i aluminiowe. Dzięki zastosowaniu 
stalowych linek spinających boczne fartuchy, 
uszczelnienie nie odchyla się pod wpływem wiatru. 
Wykonane z 3 mm winylu, jest trwałe, nie wymaga 
konserwacji, nie odkształca się.

Uszczelnienia szczotkowe o różnych długościach 
włosia na aluminiowym profilu, idealne do 
zastosowań w drzwiach przesuwnych, bramach 
i rampach przeładunkowych. Uszczelniają i chronią 
przed kurzem i wilgocią, zapewniają izolację 
termiczną oraz zabezpieczają przed    głośnym 
zamykaniem.

WYSOKOŚĆ FARTUCHA GÓRNEGO

675 mm

WYSOKOŚĆ FARTUCHA GÓRNEGO

1000 mm

SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA

3400 mm
WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA

3400 mm

WYSOKOŚĆ

15-162 mm

USZCZELNIENIA

FARTUCHOWE

USZCZELNIENIA DO

DRZWI, BRAM, DOKÓW ZAŁADUNKOWYCH
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STANOWISKA PRZEŁADUNKOWE



NAPROWADZACZE KÓŁ DO RAMP
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STANOWISKA PRZEŁADUNKOWE



NAPROWADZACZE KÓŁ DO RAMP

DŁUGOŚĆ

1000-2000 mm

MATERIAŁ

ERTAX

MONTAŻ

Za pomocą kotew rozporowych M30.

Montowane przy dokach załadunkowych 
wyznaczają tor dla pojazdów wielkogabarytowych, 
ułatwiając manewrowanie. Dzięki ukierunkowaniu 
pojazdu, znacznie zmniejsza się czas załadunku 
i rozładunku oraz zmniejsza się ryzyko 
kolizji. Opływowy kształt zabezpiecza przed 
uszkodzeniami kół pojazdu. Naprowadzacze 
wykonane są z ekstremalnie odpornego 
na uszkodzenia, a zarazem elastycznego 
tworzywa Ertax. Dynamiczne mocowanie 
zapobiega wyrywaniu kotew z podłoża. Produkt 
charakteryzuje się ekstremalną wytrzymałością na 
uderzenia oraz warunki atmosferyczne.

ŚREDNICA

210 mm

NAPROWADZACZE KÓŁ DO RAMP
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Odbojnica GUMOWA

Odbojnica RF700
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STANOWISKA PRZEŁADUNKOWE



ODBOJNICA RF700

ODBOJNICA GUMOWA

Odbojnica służy do zabezpieczania bram, wjazdów, 
doków przeładunkowych lub elewacji budynku 
przed szkodami powstałymi wskutek uderzeń. 
Odbojnica wykonana jest z ekstremalnie odpornego 
na uszkodzenia i warunki atmosferyczne tworzywa 
sztucznego Ertax. Produkowana w kolorze żółtym 
w czarne pasy, dzięki czemu jest dobrze widoczna, 
co dodatkowo zapobiega kolizjom. Posiada dwa 
wsporniki ze stali nierdzewnej, umożliwiające 
montaż do ściany. Zestaw zawiera dwie odbojnice. 

Odbojnica gumowa jest nieodzownym elementem 
wyposażenia stanowisk załadunkowych, 
ramp i bram magazynowych. Chroni pojazdy 
oraz elewację budynku przed uszkodzeniami 
powstałymi wskutek uderzeń, możliwych 
podczas przeładunku. Dzięki swojej sporej masie, 
odporności na ścieranie, a jednocześnie dużej 
elastyczności, pochłania energię nie odkształcając 
się. Jest odporna na warunki atmosferyczne. 
Zaleca się zastosowanie minimum dwóch odbojnic 
do pojedynczego stanowiska przeładunkowego.

ODBOJNICA

RF700

ODBOJNICA

GUMOWA

59ODBOJNICA RF700  //  ODBOJNICA GUMOWA  |

STANOWISKA PRZEŁADUNKOWE

WYMIARY

75x435x75 mm
260x310x100 mm
200x450x100 mm

200x500x100 mm
250x500x140 mm

MONTAŻ

Do ściany za pomocą dwóch kołków rozporowych.

MATERIAŁ

ERTAX

MONTAŻ

Za pomocą kotew rozporowych M20/120.

DŁUGOŚĆ

700 mm
ŚREDNICA

Ø 210 mm



PODPORA NACZEPY TIRA

ZDERZAK RUCHOMY
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STANOWISKA PRZEŁADUNKOWE



ZDERZAK RUCHOMY DO BRAM

PODPORA NACZEPY TIRA

DŁUGOŚĆ PRZY PODST.

500 mm

OPONY PNEUMATYCZNE

Ø 380 mm
REGULOWANA WYSOKOŚĆ PODPORY

1025-1344 mm
PŁYTA PODSTAWY

470x425 mm

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA

165 mm

Przeznaczony do ochrony bram, ramp i doków 
przeładunkowych. Spełnia istotną funkcję 
podczas przeładunku towarów. Pojazd dokujący 
swobodnie opiera się na zderzaku, który dzięki 
gumowej konstrukcji doskonale pochłania siłę 
uderzenia. Dodatkowo zderzak wyposażony 
jest w konstrukcję ślizgowo - sprężynową, 
pozwalającą na jego przesuwanie w górę i w dół o 
20 cm. W efekcie daje to możliwość dostosowania 
wysokości zderzaka do wysokości i konstrukcji 
pojazdu ciężarowego.

Podpora stabilizuje pozycję pojazdu podczas 
przeładunku i zabezpiecza go przed przesunięciem 
lub przechyleniem pod wpływem ciężaru ładunku. 
Zapewnia bezpieczeństwo załodze pracującej 
przy przeładunku. Eliminuje ryzyko uszkodzenia 
pojazdu oraz towaru. Wytrzymuje obciążenie 
rzędu nawet 40 ton. Posiada certyfikat TUV 
Nord.

SZEROKOŚĆ PRZY PODST.

200 mm
MONTAŻ

Do ściany, za pomocą 
kotew rozporowych 
M16.

ZDERZAK RUCHOMY DO BRAM

PODPORA NACZEPY TIRA
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62 |  LUSTRA

LUSTRA DROGOWE
I PRZEMYSŁOWE

DROGOWE  //  PRZEMYSŁOWE 

DZIAŁ VII



LUSTRA DROGOWE
I PRZEMYSŁOWE

DROGOWE  //  PRZEMYSŁOWE 

DZIAŁ VII

DROGOWE

PRZEMYSŁOWE
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Lustro MROZOODPORNE

Lustro DROGOWE
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LUSTRA



LUSTRO DROGOWE

LUSTRO MROZOODPORNE

PROSTOKĄTNE

400x600 / 600x800 / 800 / 1000 / 
1000x1200 mm

PROSTOKĄTNE

400x600 / 600x800 / 800x1000 mm 

OKRĄGŁE

Ø 600 / Ø 800 mm

OKRĄGŁE

Ø 600 / Ø 800 mm

MONTAŻ

Za pomocą załączonego uchwytu wyposażonego 
w przegub kulkowy, wytrzymujący wiatr do 120 
km/h.

MONTAŻ

za pomocą załączonego uchwytu wyposażonego 
w przegub kulkowy, wytrzymujący wiatr do 120 
km/h.

Stosowane w miejscach o ograniczonej widoczności 
takich jak skrzyżowania dróg oraz ulic osiedlowych, 
tunele, wyjazdy z posesji, zakłady produkcyjne 
lub parkingi. Zapewnia bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, ponieważ doskonale odzwierciedla 
obraz. Do wyboru prostokątne lub okrągłe. 
Rama z folią odblaskową powoduje, że lustro jest 
doskonale widoczne także nocą. Posiada uszczelkę 
zapobiegającą przedostawaniu się wody pod taflę 
lustra. Do wyboru ze stali, poliwęglanu lub akrylu, 
który jet o 70% mocniejszy niż szkło, co powoduje, 
że lustro jest niezwykle odporne na tłuczenie, 
zarysowanie lub wgniecenie. Dodatkowo lustra 
akrylowe i poliwęglanowe nie blakną, dlatego są 
rozwiązaniem na długie lata. Posiada certyfikat 
TÜV Nord.

Idealnie sprawdza się w trudnych warunkach 
atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu 
nanotechnologii, lustro nie zamarza ani nie paruje. 
Nie wymaga podłączania instalacji elektrycznej. 
Stosowane w miejscach o ograniczonej widoczności 
takich jak skrzyżowania dróg oraz ulic osiedlowych, 
tunele, wyjazdy z posesji, zakłady produkcyjne 
lub parkingi. Zapewnia bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, ponieważ doskonale odzwierciedla 
obraz. Do wyboru prostokątne lub okrągłe. 
Rama z folią odblaskową powoduje, że lustro jest 
doskonale widoczne także nocą. Posiada uszczelkę 
zapobiegającą przedostawaniu się wody pod taflę 
lustra. Do wyboru z poliwęglanu lub akrylu, który 
jet o 70% mocniejszy niż szkło, co powoduje, 
że lustro jest niezwykle odporne na tłuczenie, 
zarysowanie lub wgniecenie. Dodatkowo lustra 
akrylowe i poliwęglanowe nie blakną, dlatego są 
rozwiązaniem na długie lata. Posiada certyfikat 
TÜV Nord.

LUSTRO

DROGOWE

LUSTRO DROGOWE

MROZOODPORNE
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LUSTRA



LUSTRA

Lustro CHECK POINT

Lustro CHECK MIRROR

66 |  LUSTRO CHECK MIRROR  //  LUSTRO CHECK POINT



Prostokątne lustro, służące do nadzorowania linii 
produkcyjnych. Dzięki zagiętej tafli, powiększa 
obraz, co pozwala na dokładne śledzenie 
produkcji i eliminowanie błędów. Zapewnia 
idealne odzwierciedlenie obrazu. Powinno być 
montowane w odległości jednego metra od 
punktu obserwacyjnego. Pozwala na zmniejszenie 
strat wynikających z błędów produkcyjnych. 
Dzięki zastosowaniu lustra Check Mirror, linia 
może być kontrolowana tylko przez jedną osobę. 
Przeznaczone do użytku wewnętrznego. Posiada 
certyfikat TÜV Nord.

Prostokątne lustro Check Point, służy do 
obserwowania niebezpiecznych miejsc na liniach 
produkcyjnych, odległych stanowisk roboczych 
oraz martwych punktów. Zwiększa bezpieczeństwo 
pracy, zmniejsza liczbę wypadków, a także straty 
wynikające z błędów w produkcji. Rama wykonana 
jest w całości z czarnego i żółtego tworzywa ABS. 
Tafla lustra wykonana jest z akrylu, który jest o 
70% mocniejszy od szkła. Dzięki temu lustro jest 
wyjątkowo odporne na rozbicie, zarysowania lub 
wgniecenia.  Ponadto akryl nie blaknie, a zatem 
jest rozwiązaniem na długie lata. Przeznaczone 
tylko do użytku wewnętrznego. Posiada certyfikat 
TÜV Nord. 

LUSTRO

CHECK MIRROR

LUSTRO

CHECK POINT
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LUSTRO CHECK MIRROR

LUSTRO CHECK POINT

DŁUGOŚĆ

300x500 / 400x600 / 600x900 mm

DŁUGOŚĆ

300x500 / 400x600 / 600x900 mm

MONTAŻ

Do ściany za pomocą załączonego uchwytu.

MONTAŻ

Do wyboru trzy różne typy mocowania, do ściany 
lub słupa.



LUSTRA

Lustro ANTYROZPRYSKOWE

Lustro przemysłowe INOX
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LUSTRO INOX

LUSTRO ANTYROZPRYSKOWE

Stalowe lustro przemysłowe, odporne na 
temperaturę nawet do 350°C, służące do 
kontrolowania niebezpiecznych miejsc na liniach 
produkcyjnych, stanowisk roboczych, oraz 
martwych punktów. Dzięki zastosowaniu stali, 
lustro nie koroduje oraz jest odporne na środki 
chemiczne. Może być stosowane w przemyśle 
spożywczym oraz farmaceutycznym. Posiada 
ramę PVC, którą można w łatwy sposób zdjąć. 
Może być stosowane zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz. Posiada certyfikat TÜV Nord.

Idealne rozwiązanie w branży spożywczej oraz 
farmaceutycznej, a także w szkołach, na placach 
zabaw i sklepach. Lustro wykonane z odpornego 
na rozbicie, zadrapania i wgniecenia akrylu. 
W sytuacji, gdy lustro zostanie rozbite, dzieli się 
na duże części, możliwe do wykrycia za pomocą 
detektora metalu. Tafla lustra umieszczona jest 
w aluminiowej ramie. Przeznaczone do użytku 
wewnętrznego. Posiada certyfikat TÜV Nord.

LUSTRO PRZEMYSŁOWE

INOX

LUSTRO

ANTYROZPRYSKOWE
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LUSTRA

PROSTOKĄTNE

450x600 mm
OKRĄGŁE

Ø 600 mm

PROSTOKĄTNE

300x400 / 300x1000 / 400x600 /
500x1000 / 600x800 / 750x1000 mm

MONTAŻ

Do ściany za pomocą załączonego uchwytu.

MONTAŻ

Do ściany lub sufitu.



Lustro 180O

Lustro 90O

70 |  LUSTRA 90O  / 180O  /  360O

LUSTRA



LUSTRA 90O / 180O / 360O

LUSTRO 90o

500 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1250 mm
LUSTRO 180o

600 / 800 / 900 / 1000 mm
LUSTRO 360o

500 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1250 mm
MONTAŻ

Bezpośrednio do sufitu lub za pomocą łańcucha, 
który należy dokupić osobno.

Lustra panoramiczne to doskonałe i niedrogie 
rozwiązanie do sklepów i galerii handlowych. 
Pozwalają na obserwowanie powierzchni 
handlowych, mogą być umieszczane nad półkami 
lub alejkami sklepowymi. Zapewniają szeroki kont 
widzenia i bardzo dobrze odzwierciedlają obraz. 
Opcjonalnie z poliwęglanu lub akrylu, który 
jet o 70% mocniejszy niż szkło, co powoduje, 
że lustro jest niezwykle odporne na tłuczenie, 
zarysowanie lub wgniecenie. Dodatkowo lustra 
akrylowe i poliwęglanowe nie blakną i nie trzeba 
ich często wymieniać. Przeznaczone do użytku 
wewnętrznego.Posiadają certyfikat TÜV Nord. 

LUSTRA

90O / 180O / 360O
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LUSTRA

Lustro 360O
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* Zdjęcie w tle

Farba w aerozolu Traffic jest wykonana na bazie 
żywic syntetycznych, szybkoschnąca, odporna na 
działanie czynników zewnętrznych i ścieranie. 
Jest szczególnie przydatna w miejscach takich 
jak hale magazynowe i produkcyjne, centra 
handlowe, parkingi, boiska, place zabaw i inne 
miejsca w przestrzeni publicznej. Farba może być 
aplikowana za pomocą urządzenia Perfect Striper, 
służącego do malowania linii lub za pomocą 
uchwytu umożliwiającego naniesienie farby na 
szablon. Istnieje również możliwość zakupu farby 
Traffic Extra o zwiększonej trwałości oraz lakieru 
Traffic Protector, który stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie przed ścieraniem. 

Urządzenie służące do wyznaczania ciągów 
komunikacyjnych lub malowania oznaczeń 
poziomych na terenie hal magazynowych, 
przedsiębiorstw produkcyjnych, parkingów, boisk, 
placów zabaw oraz innych terenów miejskich. 
Pozwala na bardzo precyzyjne wyznaczanie 
linii. Wyposażone jest w rękojeść umożliwiającą 
sprawne operowanie, strzałkę wyznaczającą 
kierunek, oraz w osłonę przeciwwiatrową, 
umożliwiającą pracę na zewnątrz. Uchwyt do 
znakowania bocznego umożliwia malowanie 
linii wzdłuż ściany. Za pomocą specjalnych 
szablonów, możliwe jest wykonanie oznaczeń 
poziomych, oznaczeń miejsc składowania i innych. 
Urządzenie doskonale sprawdza się zarówno 
w  przypadku nanoszenia nowych oznaczeń, jak 
i przy odświeżaniu już istniejących. Do malowania 
zalecane jest użycie farby Traffic, wykonanej na 
bazie żywic syntetycznych, którą można w łatwy 
sposób zainstalować w dozowniku urządzenia.

FARBA

TRAFFIC

URZĄDZENIE DO ZNAKOWANIA LINII

PERFECT STRIPER*

TRAFFIC

WYZNACZANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

PERFECT STRIPER

DOSTĘPNE KOLORY FARB TRAFFIC

biały, czarny, szary, żółty, czerwony, niebieski, zielony
DOSTĘPNE KOLORY FARB TRAFFIC EXTRA

biały, żółty



WYZNACZANIE
CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

FARBA TRAFFIC  //  PERFECT STRIPER
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WYZNACZANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
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BWARN to cały system !

BWARN to nie tylko sygnalizator! To system 
dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. 
Zdajemy sobie sprawę, że charakterystyka 
każdego zakładu jest inna, tak jak oczekiwania 
użytkowników.     Dlatego system projektowany jest 
w oparciu o indywidualne potrzeby i na życzenie 
klienta może być wyposażony w wiele elementów 
poprawiających bezpieczeństwo. Z biegiem czasu 
system można   rozwijać o kolejne podzespoły 
i rozwiązania, takie jak nadajniki GPS, kamery lub 
manualne sterowanie. Całym systemem sterują 
mikroprocesory o wysokiej wydajności, które 
wcześniej są odpowiednio     programowane.

Co szczególnie wyróżnia system BWARN?

Bardzo często, w zakładach pracy występuje 
potrzeba wykrywania tylko kilku obiektów lub 
reagowania tylko w określonych wcześniej 
sytuacjach. System może zostać zaprojektowany 
tak, aby reagował tylko w opisanych przez 
Państwa scenariuszach. Na przykład rozpoznawać 
i reagować tylko  na ruch wózków widłowych 
danego modelu zaś inne pojazdy pomijać. Takie 
rozwiązanie pozwala na zoptymalizowanie systemu 
w taki sposób, aby sygnalizacja ostrzegawcza 
wystąpiła tylko w określonych przypadkach. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 
ma bezpośredni wpływ na wzrost jego 
produktywności. Jak pokazują badania, rocznie 
w Europie ponad 6,7 mln osób ulega wypadkom 
w pracy, a co 3,5 minuty w wyniku poniesionych 
obrażeń umiera pracownik. 

Wychodząc naprzeciw tym problemom, 
stworzyliśmy system wczesnego ostrzegania, 
który podniesie bezpieczeństwo pracy poprzez 
wyeliminowanie wypadków. Podniesie to komfort 
pracy, a co za tym idzie - produktywność 
pracowników. 

Rewolucyjny system ostrzegawczy BWARN

Hale produkcyjne, magazyny i centra logistyczne 
to miejsca gdzie ruch odbywa się bardzo szybko 
ponieważ każda sekunda jest cenna. Nie trzeba 
podkreślać, że w takich miejscach szczególną 
uwagę należy zwracać na bezpieczeństwo 
pracowników oraz maszyn poruszających się na 
terenie obiektu.     W obszarach o ograniczonej 
widoczności, BWARN informuje i ostrzega 
ludzi oraz operatorów wózków widłowych przed 
potencjalną kolizją. Wyposażony jest w czujniki, 
które po wykryciu ruchu lub danego obiektu 
w wyznaczonym i monitorowanym obszarze, 
przekazują informację do sygnalizatora, który  
ostrzega uczestników o potencjalnym zagrożeniu, 
co zapobiega kolizji. 
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Doskonale nadaje się do impregnacji odzieży 
roboczej, a w szczególności rękawic oraz butów, 
które po jego zastosowaniu nie brudzą się i nie 
przemakają.

Chroni narzędzia, silniki, karoserię samochodów 
i motocykli, maszyny produkcyjne, elewację 
budynków, ubrania i wszystkie inne powierzchnie 
narażone na zabrudzenia. 

Preparat jest odporny na niskie i wysokie 
temperatury od -70⁰C aż do 150⁰C co pozwala 
na jego stosowanie w ekstremalnych warunkach, 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, gdzie 
utrzymuje się nawet do dwóch miesięcy. Chroni 
instalacje zewnętrzne przed zamarzaniem 
i  oblodzeniem, ułatwiając ich naprawę oraz 
konserwację.

Środek nie przewodzi prądu elektrycznego, 
jest odporny na ścieranie. Łączy się z każdym 
dostępnym na rynku materiałem jak stal, tworzywa 
sztuczne, drewno, tkaniny i inne.

Rewolucyjny preparat hydrofobowy 
i  olejofobowy. Wykorzystując nanotechnologię, 
tworzy na chronionych powierzchniach powłokę 
odpychającą wodę, oleje, smary, kurz i inne 
zabrudzenia, a  także chroni przed korozją, 
oblodzeniem, wilgocią i pleśnią. 

Hydronanotec ma bardzo szerokie spektrum 
zastosowań, od przemysłu, poprzez produkcję, aż 
po ochronę elewacji budynków. 

Składa się z dwóch, nakładanych kolejno po 
sobie warstw - A i B. Razem tworzą skuteczną 
impregnację powierzchni i zabezpieczają je przed 
skutkami działania czynników zewnętrznych. 

Preparat znajduje zastosowanie między innymi w 
zakładach produkcyjnych, w których utrzymanie 
ruchu jest kluczowe. Zmniejsza czas przestojów 
linii produkcyjnych, ponieważ zaimpregnowane 
maszyny oraz taśmy nie wymagają tak częstego 
jak wcześniej konserwowania oraz czyszczenia. 
Pozwala to na zmniejszenie kosztów utrzymania 
przedsiębiorstwa, generowane przez przestoje 
w produkcji.

HYDRONANOTEC

PREPARATY
HYDRONANOTEC
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