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Szanowni Państwo,

 Z przyjemnością oddajemy w Pań-

stwa ręce kolejny katalog Firmy GIE-

RA, będący wydaniem jubileuszo-

wym, bowiem rok 2013 jest rokiem 

w którym obchodzimy 20-lecie ist-

nienia. Każda rocznica jest okazją do 

dokonania oceny dotychczasowych 

osiągnięć, zatem cieszymy się, że 

wraz z naszym profesjonalnym ze-

społem, udało się zbudować solidna 

markę, cieszącą się zaufaniem i sym-

patią w branży. Korzystając z okazji 

pragniemy podziękować wszystkim 

Osobom i Instytucjom, które na prze-

strzeni minionych 20 lat pomagały 

nam w działalności oraz Wszystkim, 

którzy obdarzyli nas zaufaniem, chęt-

nie dzielili się swoją wiedzą i doświad-

czeniem oraz zlecali kolejne prace.

 Katalog został przygotowany by zapewnić Państwu 

podręczne kompendium informacji na temat branży 

oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego. Zawiera również informacje 

z zakresu innowacji w dziedzinie oznakowania jakie 

wprowadziliśmy oraz przedstawia możliwości wyko-

nawcze jakimi dysponuje firma. 

 W ostatnich latach przekonaliśmy się, iż niejedno-

krotnie jesteśmy cennym źródłem informacji dla śro-

dowiska drogowego, zatem niech tenże katalog sta-

nowi profesjonalne i pomocne narzędzie w Państwa 

codziennej pracy, byśmy wespół tworzyli niezawodne, 

wytrzymałe i nowoczesne drogi. Z pewnością zmie-

rzamy w tym samym kierunku - 

BEZPIECZNE DROGI, BEZPIECZNY ŚWIAT!

  Krystyna i Michał Giera 



Działalność fi rmy GIERA Znaki Drogowe opiera się na 20 letniej trady-

cji i doświadczeniach tworzących ją ludzi, przez co stała się spółką o 

ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Dążenie do ciągłego rozwoju 

technicznego oraz innowacji jest dla nas priorytetem. Spółka zatrudnia 

wykwalifi kowaną kadrę inżynierską o wysokich kompetencjach zawodo-

wych, potwierdzonych odpowiednim wykształceniem, szkoleniami, kwa-

lifi kacjami zawodowymi oraz doświadczeniem i praktyką. Wszystko to, w 

połączeniu z najnowocześniejszą bazą sprzętową, przekłada się na wy-

soką jakość naszych produktów i usług. Współpracujemy z niezależnymi 

instytutami badawczymi oraz uczelniami technicznymi, by asortyment 

produkowany w naszych fabrykach posiadał stosowne certyfi katy, atesty 

i aprobaty techniczne.

GIERA Znaki Drogowe posiada wdrożony w 2002 roku System Zarzą-

dzania Jakością ISO 9001:2008. Firma wielokrotnie została uhonorowa-

na nagrodami branżowymi oraz jest laureatem nagród przyznawanymi 

przez jednostki fi nansowe, za efektywne zarządzanie fi rmą.

Głównym przedmiotem działalności fi rmy, jest produkcja i montaż ozna-

kowania pionowego, na wszystkich kategoriach dróg w Polsce, jednakże 

przez kolejne lata naturalną koleją rzeczy był rozwój w kierunku szeroko 

pojętego oznakowania dróg.

Zadowolenie naszych klientów jest fundamentem długotrwałego partner-

stwa, sugestie i pomysły stanowią podstawę do innowacyjnych rozwią-

zań i nowych produktów. Staramy się dbać o maksymalizacje korzyści 

dla naszych klientów po przez ich profesjonalną obsługę, tak by czuli 

radość z obcowania z naszą marką.

Zapraszamy do współpracy

Zarząd i Pracownicy

O FIRMIE DLACZEGO 
GIERA?
• Ponad 20 lat doświadczenia 

 w produkcji oznakowania

• Duże doświadczenie 

 w technologiach

• Maszyny i urządzenia 

 renomowanych fi rm

• Bardzo dobra jakość produktów

• Kontrola procesu produkcyjnego 

 oraz produktów gotowych

• Szybka reakcja na zmiany planów 

 produkcyjnych klienta

• Duże zapasy materiałowe 

ASORTYMENT 

DZIAŁALNOŚCI 

OBEJMUJE:

-  odblaskowe znaki pionowe

-  konstrukcje wsporcze, bramownice, 

 tablice wielkogabarytowe

-  znaki aktywne, zasilane ogniwami 

 fotowoltaicznymi, turbinami 

 wiatrowymi oraz z sieci energetycznej

-  wygrodzenia ciągów rowerowych 

 i pieszych

-  bariery sprężyste

-  oznakowanie prac tymczasowych

-  oznakowanie poziome we wszystkich 

 technologiach

-  urządzenia bezpieczeństwa ruchu

-  systemy informacji miejskiej

-  tablice reklamowe

-  oznakowanie pojazdów

-  malowanie proszkowe
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Wszystkie znaki wychodzące z naszej fa-

bryki produkowane są zgodnie wytycznymi 

do z  rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szcze-

gółowych warunków technicznych dla zna-

ków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warun-

ków ich umieszczania na drogach, załączniki 

1, 2, 3, 4 – na co dzień nazywamy ją Czer-

woną Książką.

Wyróżniamy 5 grup wielkości znaków: znaki 

wielkie (W), znaki duże (D), znaki średnie (S), 

znaki małe (M), znaki mini (MI).

Wyróżniamy 5 grup wielkości znaków: znaki 

wielkie (W), znaki duże (D), znaki średnie (S), 

znaki małe (M), znaki mini (MI) .

Rodzaje folii odblaskowych:

-  folia typu 1

-  folia typu 2

-  folia pryzmatyczna typ 3

-  folie specjalistyczne: antyroszeniowe, 

 antygrafi ti, UV

ZNAKI, 
ZNAKI, 
ZNAKI…

Tarcze możemy wykonać w następujących 

technologiach:

Podwójnie gięta krawędź na całym obwodzie:

-  wzmacnia tarczę znaku

-  stanowi element umożliwiający montaż 

 przy użyciu uchwytów uniwersalnych 

 przykręconych do krawędzi

Podwójnie gięta krawędź na całym obwodzie 

dodatkowo wzmocnione profi lem stalowym:

-  profi l dodatkowo wzmacnia tarczę znaku 

-  stanowi element umożliwiający montaż przy 

 użyciu uchwytów uniwersalnych przykręco-

 nych do profi lu

-  umożliwia regulowanie pozycji tarczy znaku 

 wzglądem słupka (przesunięcie góra-dół)

Tarcze znaków wyposażone w obwiednię 

aluminiową wzmocnione profi lem stalowym

-  głównie stanowi walor estetyczny - obecnie 

 nie zbyt często stosowane

TARCZE ZNAKÓW
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SYSTEMY MOCUJĄCE 

ZNAKÓW 
Obejma uniwersalna

Umożliwia montaż na słupkach o średnicy od 

50 mm do 76 mm, do profi lu stalowego, alu-

miniowego lub do krawędzi znaku z otworami. 

Obejma jest ocynkowana ogniowo, w komple-

cie z pakietem śrub.

 

Obejma do mocowania za krawędź

Umożliwia montaż tarczy znaku za jego kra-

wędź, dzięku dodatkowej stalowej belce, bez 

konieczności robienia otworów w podkładzie 

znaku. Obejma jest ocynkowana ogniowo, w 

komplecie z pakietem śrub.

Obejma uniwersalna plastikowa 

Możliwy montaż na słupkach o średnicy od 

50mm do 60mm, montaż do profi lu stalowego, 

aluminiowego, do krawędzi oraz za pomocą 

taśmy stalowej BAND-IT. Obejma uniemożliwia 

obracanie tarczy znaku względem słupka. 

System mocowania przy użyciu elementów 

wyżej wymienionych części obejm, przy użyci 

taśmy stalowej BAND-IT

System umożliwia mocowanie znaków na słup-

kach o dowolnej średnicy i konstrukcjach róż-

nych rozmiarów. Dostępne szerokości taśmy 

to: 9,35mm, 12,70mm, 15,88mm, 19,05mm. 

Do montażu znaków tym systemem, niezbęd-

ny jest przyrząd napinający taśmę oraz zapinki 

łączące końce taśmy.6 7



TABLICE 
DROGOWE E i F
ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI

Jak nazwa wskazuje, znaki kierunku i miejscowości pełnią rolę informacyjną, podpowiadają w 

jakim kierunku podążać. Zawarte na tablicach informacje mają różnorodny charakter: określa-

ją odległości, przedstawiają kierunki dróg,  wskazują szlaki turystyczne, miejsca użyteczności 

publicznej. Rozporządzenie dokładnie określa, jak takie tablice mają wyglądać, począwszy od 

rodzaju czcionki, po rozkład strzałek, odległości itp. Zatem nasza inwencja w zakresie projek-

towanie tablic z przyczyn obiektywnych nie mogą się rozwinąć,  postanowiliśmy natomiast 

zrobić coś ze szczelinami, które pojawiają się w tablicach wielkogabarytowych.  Znaleźliśmy 

sposób, który wyklucza spotykanie na drogach „dziurawych” i krzywych tablic. Roboczo   me-

todę tą   nazwaliśmy łączeniem na „zetkę”, i jak to z roboczymi nazwami bywa przyjęła się już 

na stałe.

Na dołączonym rysunku w obrazowy spo-

sób przedstawiliśmy naszą innowację.

Zalety łączenia tablic  systemem na „zetkę”:

-  uniemożliwia przemieszczanie paneli 

 względem siebie

-  zapewnia większą sztywność tablic 

 w porównaniu do łączeń tradycyjnych

-  zupełnie eliminuje prześwity pomiędzy 

 panelami

-  eliminuje konieczność stosowania od-

 rębnych uchwytów dla każdego z paneli

-  zapobiega gromadzeniu się wody, piasku 

 i innych zanieczyszczeń w przestrze-

niach między panelami

 System łączenia tablic jest 

 wzorem przez nas opatentowanym.

8 9



KONSTRUKCJE WSPORCZE 
DO TABLIC I ZNAKÓW 
DROGOWYCH

Konstrukcja wsporcza dobierana jest w zależności od wielkości ta-

blicy, oraz miejsca w którym ma być posadowiona. Wszystkie kon-

strukcje projektowane są indywidualnie, przez naszego konstruktora 

projektanta. Czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju konstruk-

cji są różne parametry, min: powierzchnia tablicy, strefa wiatrowa, 

przemarzania, oblodzenia itp.

Możemy wybierać spośród kilku rozwiązań:

Konstrukcje kratowe płaskie

Wykonane z dwóch rur połączone prętem, całość ocynkowana 

ogniowo. Produkujemy 3 rodzaje kratownic płaskich: 

*  lekka – wykonana z 2 rur fi  50mm połączonych prętem 

 fi  10mm

*  średnia – wykonana z rur fi  50mm i 60mm połączonych 

 prętem fi  14mm 

*  ciężka – wykonana z 2 rur fi  60mm lub 70mm połączonych 

 rura fi  50mm

Konstrukcje ażurowe

Wykonane z czterech rur, połączonych prętem lub rurą, w za-

leżności od wielkości tablicy. Całość ocynkowana ogniowo. 

Bardzo powszechnie stosowane.

Konstrukcje z profi li pełnych

Wykonany z profi li zamkniętych, najczęściej stosowane do bar-

dzo dużych tablic, które mogą mieć tylko jeden fundament. 

Lego – uniwersalny system łączenia

Opracowany przez fi rmę GIERA system łączenia konstrukcji ruro-

wych, umożliwia składanie dowolnej konstrukcji wsporczej na za-

sadzie łączenia klocków lego, elementem nośnym są rury, które 

łączone są przy użyciu jednego z dwóch elementów łączących. 

Rozwiązanie to pozwala na ekspresowe tworzenie, wzmocnienie 

lub naprawę konstrukcji, bezpośrednio w miejscu ustawienia tabli-

cy, bez konieczności spawania i zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Słupki

Wykonane z rur stalowych ocynkowanych, wyposażone w 

elementy kotwiące oraz plastikowe elementy zaślepiające słu-

pek od góry tzw. „czapeczka”. Typowe średnice: fi  48,3mm, 

60,3mm, 76,1mm. Wykorzystywane najczęściej do znaków i 

niewielkich tablic.10 11



DRUK
CYFROWY
Jako jedna z pierwszych fi rm w branży, rozpoczęliśmy produkcję znaków wykonanych w technolo-

gii druku cyfrowego. Nowoczesny ploter drukujący pozwala na produkcję znaków, o najwyższych 

parametrach widoczności i odblaskowości. Znaki wyprodukowane w tej technologii cechuje wy-

soka trwałość – laminowane wydruki utrzymują wymagane właściwości nawet przez 10 lat. Dzięki 

wykorzystaniu unikalnych trybów druku High Gloss, które zostały stworzone typowo do uwidocz-

nienia kolorów i odblaskowości na znakach drogowych, maszyna drukującą spełnia odpowiednie 

parametry. Nie można uzyskać takich efektów nawet na najlepszych urządzeniach drukujących 

przeznaczonych do reklamy. 

Ploter drukujący uzupełniają dodatkowe urządzenia: laminarka i ploter tnący stołowy. Ploter stoło-

wy, dzięki systemowi pobierania folii z roli oraz wbudowanej kamerze odczytującej pasery cięcia, 

doskonale uzupełnia maszynę drukującą i łącznie z laminatorem tworzy ciąg technologiczny po-

zwalający zautomatyzować proces produkcji od projektu komputerowego do gotowego lica znaku 

drogowego. 

System dzięki pracy na pełnych rolach 

folii pozwala na produkcję seryjną, a 

jednocześnie dzięki drukowi wprost 

z komputera zapewnia elastyczność 

i możliwość szybkiej realizacji nawet 

najbardziej nietypowych pojedyn-

czych znaków. 

\Wszystkie wyprodukowane w po-

wyższym procesie znaki i tablice, 

spełniają aktualne normy europej-

skie dla oznakowania pionowego (EN 

12899-1:2007).12 13



ZNAKI 
AKTYWNE

Znaki aktywne służą do oznakowania miejsc 

szczególnie niebezpiecznych. Jako źródło świa-

tła wykorzystuje się technologię diodową LED o 

zwiększonej iluminacji, a jednocześnie dosyć ni-

skim poborze energii. Natomiast źródłem ener-

gii są ogniwa fotowoltaiczne czyli tzw. baterie 

słoneczne. Jeśli istnieją możliwości techniczne, 

znaki aktywne z powodzeniem można zasilać z 

sieci energetycznych. W obszarach gdzie wystę-

pują duże niedobory słońca, często zacienionych, 

można zastosować zasilanie hybrydowe, w tym 

przypadku dodatkowym źródłem energii poza ba-

teriami słonecznymi, są turbiny wiatrowe. Istnieje 

możliwość wykonania każdego konwencjonalnego 

znaku, jako znaku aktywnego.
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BARMOWNICE

Bramownice, to konstrukcje przestrzenne umożliwiające 

umieszczenie znaków i tablic nad jezdnią, na drogach 

zasadniczo można spotkać 3 typy bramownic:

-  ażurowe – wprowadzone przez nas w 2005 roku

-  z profi li zamkniętych

-  mieszane – nogi z profi li zamkniętych, rygiel ażurowy

BRAMOWNICE AŻUROWE 

W 2005 roku po praz pierwszy w Polsce na drodze krajowej nr 63 

w mieście Łomża, ustawiliśmy 2 bramownice ażurowe. Za wpro-

wadzenie tej innowacji Minister Infrastruktury uhonorował nas na-

grodą.

Dzisiaj trudno wyobrazić siebie polskie drogi bez bramownic ażuro-

wych, wpisały się na zawsze w nasz krajobraz. Mamy świadomość, 

ze to dzięki naszej konsekwencji czy wręcz uporowi wdrożyliśmy 

ich zastosowanie. Nasz pomysł okazał się przysłowiowym strzałem 

w dziesiątkę, po kilkunastu ustawionych konstrukcjach zniknęły 

obawy inwestorów, po kilkudziesięciu zaczęto wpisywać masowo 

do specyfi kacji nasze rozwiązanie – obecnie w Polsce ustawionych 

jest kilkaset tego rodzaju bramownic. Okazały się bezpieczne, so-

lidne znalazły uznanie konstruktorów oraz inspektorów. 

Zalety bramownic ażurowych:

• większe bezpieczeństwo - dzięki ażurowej budowie nie 

 zasłaniają innych uczestników ruchu, poprawiają widoczność 

 nie utrudniają oceny bieżącej sytuacji drogowej

• posiadają cechy konstrukcji spełniających wymagania biernego 

 bezpieczeństwa

• czynnik ekonomiczny - mniejsza masa dzięki temu niższy koszt 

 wytworzenia samej konstrukcji oraz ograniczamy wymiary 

 fundamentów.

• większa sztywność w porównaniu do konstrukcji wykonanych 

 z zamkniętych profi li 

• bardzo estetyczne, doskonale harmonizują z każdym otocze-

 niem nie przytłaczają nadmierną wielkością

BRAMOWNICE Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH

Tego rodzaju bramownice  najczęściej ustawiane są,  kiedy za-

chodzi konieczność by bramownica posiadała kładkę serwisową, 

między innymi: do znaków zmiennej treści, do znaków podświe-

tlanych. Obecnie nie często wykorzystywana do umieszczania 

na nich konwencjonalnych tablic drogowych.  

BRAMOWNICE MIESZANE 

Najczęściej rygiel tego typu bramownicy jest ażurowy, a słupy 

wykonane są z profi li zamkniętych. Takie rozwiązania wykorzy-

stujemy w miejscach, gdzie nie jest możliwe wykonanie standar-

dowego fundamentu do  słupów ażurowych np. na wiaduktach, 

estakadach. 
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Konstrukcje wysięgnikowe stosujemy  by  umieścić tablice bądź znaki drogowe 

nad jezdnią. Maksymalny wysięg proponowanych przez nas konstrukcji to 14mb. 

Projekty wykonawcze, tak jak w przypadku bramownic oraz innych konstrukcji 

wsporczych, projektowane są indywidualnie przez konstruktora. Wybór rodzaju 

konstrukcji, zależy od miejsca w którym ma być posadowiony wysięgnik, oraz 

gabarytów tablic na nich zawieszonych, czasem zdarza się, że decydują względy 

estetyczne. 

Wyróżniamy następujące rodzaje wysięgników:

11   rurowe

22   z profi li zamkniętych

33   ażurowe

44   mieszane – słup z profi li zamkniętych, ramię ażurowe

11

22 33

44

WYSIĘGNIKI
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OSŁONY ENERGOCHŁONNE 
(PODUSZKI ZDERZENIOWE) U-15A, 
ORAZ OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE U-15B  

ODŁONY ENERGOCHŁONNE (PODUSZKI 

ZDERZENIOWE) U-15a

Osłony zderzeniowe cechują się przede wszyst-

kim pochłanianiem energii pojazdu uderzającego 

w osłonę, a tym samym zmniejszeniem skutków  

wypadków, do jakich dochodziłoby przy ude-

rzeniu pojazdu bezpośrednio w przeszkodę bez 

osłony. Osłony energochłonne wykonywane są 

jako wielosegmentowe monobloki, materiały uży-

te do ich wykonania to: stal kuta, sprężynowa, 

węglowa oraz polietylen. Osłona energochłonna 

jest na stałe przytwierdzana do nawierzchni lub 

obiektu, znajdującego się w pasie drogowym.

Dystrybuowane przez nas poduszki posia-

dają znak CE i są zgodne z normą EN 1317-

5:2007+A1:2008. Są 4 klasy poziomu działania 

dla prędkości:

 l 50km/h  l 80km/h  l 100km/h  l 110km/h

Wymiary poduszek,  odpowiednio do ww. pręd-

kości to: 3,6 m, 4,5 m, 8 m, 8 m

Osłony najczęściej umieszcza się  w szczególnie 

niebezpiecznych miejscach: na rozwidleniach i 

odgałęzieniach łącznic wyjazdowych z dróg eks-

presowych i autostrad, tunelach, podporach 

mostów i wiaduktów.

W trakcie tworzenia katalogu, na drodze S7 

miało miejsce zdarzenie drogowe, auto przy 

zjeździe uderzyło w poduszkę U15a, na zdję-

ciu widać przesuniecie przednich elementów 

systemu, który zaabsorbował energię ze zde-

rzenia. 

OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE U15-b

Osłony wykonane z tworzywa sztucznego w ko-

lorze zielonym, czoło   oznaczone białymi strzała-

mi wskazującymi kierunek omijania osłon, strzały 

wykonane są z folii odblaskowych.  Jest to urzą-

dzenie wolnostojące, by zapewnić stabilność 

osłony dociąża się ją od wewnątrz wodą lub pia-

skiem. Konstrukcja U 15b w żaden sposób nie 

zmniejsza skutków  zderzenia, a pełni rolę wy-

łącznie nakierowującą.

Osłona zabezpieczająca występuje w 3 rozmia-

rach o promieniu: 500, 750, 1000, po wypełnie-

niu waży odpowiednio 200 kg, 350kg, 500kg 
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Osłony przeciwolśnieniowe to bier-

ne urządzenia bezpieczeństwa ru-

chu drogowego. Główne zadania 

osłon:

l  przeciwdziałać olśnieniu, na wy-

 sokości 1,0 m nad powierzchnią  

 jezdni,
l  zapewnić osłonę na całym 

 zagrożonym olśnieniem odcinku 

 drogi. 

Zaleca się umieszczanie osłon:

 
l  między jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu na 

 odcinku zagrożonym olśnieniem, w obrębie węzła, na łuku
l  wzdłuż łącznicy przylegającej do drogi w węźle, na której 

 ruch pojazdów jest przeciwny do kierunku ruchu na drodze
l  między równolegle przebiegającymi drogami lub między 

 drogą, a torem kolejowym
l  między jezdnią drogi, a urządzeniem obsługi uczestników 

 ruchu, na którym ruch pojazdów widoczny z drogi odbywa 

 się w przeciwnym kierunku

OSŁONY 
PRZECIW-
OLŚNIENIOWE

OSŁONY 
PRZECIW-
OLŚNIENIOWE

OSŁONY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Występują w 2 rozmiarach – wysokość 900 

mm i 1200 mm. Mocowane do barier ener-

gochłonnych.

OSŁONY DREWNIANE

Najczęściej wykonywany jest wymiar o wy-

sokości 1800mm. Mocowane bezpośred-

nio w gruncie lub na obiektach wyznazo-

nych jako przejścia dla zwierząt.
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SŁUPKI 
POLIURETANOWE 
- UCHYLNE 
Słupki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, charakteryzują się dużą elastycznością, 

przez co podczas uderzenia pojazdu w słupek znisz-

czenia są minimalne. Słupek składa się z podstawy 

przytwierdzonej kołkami rozporowymi do jezdni, oraz 

elastycznej części pionowej w kształcie walca wypo-

sażonej w elementy odblaskowe o wysokich parame-

trach.

Słupki są elementem UBR wykorzystywanymi mię-

dzy innymi do:

 
l  rozdziału przeciwległych pasów ruchu
l  jako urządzenia kanalizujące ruch

Zalety słupków:

- łatwy montaż i szybka wymiana uszkodzonego 

 słupka

-  dobra widoczność w dzień i odblaskowość w nocy

-  są estetyczne trwałe i nowoczesne.

Dane techniczne:

l  wysokość 750 mm
l  kolor pomarańczowy z elementami średnica 

 podstawy 20 mm 
l  średnica słupka 85 mm 
l  odblaskowymi. 

Retrorefl ektometr Roadvista służy do pomiaru współczynnika odbla-

skowości oznakowania pionowego w drogownictwie. Dzięki innowa-

cyjnej opatentowanej konstrukcji pozwala na płynną regulację kątów 

oświetlenia i obserwacji. Zapewnia to zgodność pomiarów z wyma-

ganiami wszystkich obowiązujących norm dotyczących odblaskowo-

ści m.in. EN 12899, EN 471, ASTM E1709, ASTM E2540, ASTM 

D4956, ANSI 107.

Kolorymetr Hunterlab Miniscan EZ  to urządzenie  wykorzystujemy 

do analizy poprawności barw znaków drogowych. Szeroki zakres 

geometrii pomiarowych pozwala na pomiar barwy zgodnie wymaga-

niami stosownych norm. 

KONTROLA 
WYROBÓW

USŁUGA BADANIA ODBLASKOWOŚCI I ANALIZA KOLORÓW - jeśli Państwo, jako Zarządcy 

dróg,  zechcą  sprawdzić, w jakim stanie są  znaki na Państwa drodze, lub macie wątpliwości co 

do jakości znaków na Waszych drogach,  chętnie wykonamy pomiary. Przeprowadzane przez nas 

badania mają charakter badania niezależnej jednostki. Same urządzenia są cyklicznie poddawane 

kalibracji w USA.

By mieć pewność, że wprowadzane  do obrotu  produkty, zawsze spełniają zakładane normy, pod-

dajemy je wewnętrznej kontroli.  Badania wykonujemy zarówno w   fabryce, jaki i na drogach. Nie-

odzowne w działaniach kontrolnych, są nowoczesne przyrządy pomiarowe, pozwalają one na prze-

prowadzenie procesu kontroli  zgodnie z normą 9001.
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Na czym polega usługa Utrzymania tymczasowej organi-

zacji ruchu?? A no na tym, że Państwo nie muszą w tym 

temacie robić nic - nie licząc ustalania harmonogramu i po-

dawania terminów wdrażania kolejnych prac. My zajmuje-

my się wszystkim kompleksowo:

l projektujemy tymczasowe oznakowanie wraz z ich 

 uzgodnieniem w odpowiednich instytucjach
l  wdrażamy oznakowanie w terenie zgodnie 

 z zatwierdzonymi  projektami
l  dbamy by zawsze było utrzymane w należytym 

 porządku, czystości  i zgodnie z ustalonymi projektami
l  uzupełniamy zniszczenia, czuwamy by elementy 

 świetlne zawsze były sprawne 
l  sterujemy ręcznie ruchem
l  esteśmy dostępni na budowie prze 24h w ciągu 7 dni, 

 po to by prowadzić patrole prewencyjne i interwencyjne

Co Państwo  zyskają po przez zlecenie usługi?

Doskonale wykonaną usługę, w wyznaczonym terminie, 

nie muszą Państwo angażować często kilkunastu swoich 

pracowników, których  trzeba przeszkolić, nadzorować.  

Zapewniamy nie tylko wykwalifi kowana kadrę, ale również 

niezbędny sprzęt, znaki, oznakowanie poziome, elementy 

świetlne,  tym samym  Państwo nie angażują  środków 

na zakup oznakowania, z którym po budowie  nie bardzo 

wiadomo co zrobić.

Czy nie jest prawdą, że praca jest efektywna kiedy każdy zajmuje 

się  tym co potrafi  robić najlepiej?? Znamy się na bezpiecznym ozna-

kowaniu dróg  jak nikt inny, co podczas budowy i remontów  jest 

niezmiernie ważnie. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom 

kilkanaście lat temu wprowadziliśmy usługę – Utrzymania Tymczaso-

wej Organizacji Ruchu. 

W tym czasie poprowadziliśmy kilkadziesiąt tego typu usług, utrzymy-

waliśmy wiele nowobudowanych obwodnic, wielkich arterii miejskich, 

autostrad, dróg klasy S,  oraz inne mniejsze tematy. Dotychczas na-

szym największym  przedsięwzięciem, było  zapewnie tymczasowej 

obsługi na 60 kilometrowym odcinku, drogi klasy S.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
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Od lat nie szczędzimy  środków na tworze-

nie miejsc pracy nowej generacji.  Stanowiska 

pracy w naszych fabrykach wyposażone są w 

najnowocześniejsze  urządzenia dostępne na 

rynku, nieustannie  śledzimy wszelkie nowości 

technologiczne i staramy się je wdrażać  by  

produkować sprawnie . Gro prac w naszych 

halach produkcyjnych odbywa się przy użyciu 

maszyn sterowanych numerycznie, urządzeń 

laserowych czy plazmowych. Daje nam to gwa-

rancję,  że nasze wyroby  spełniają restrykcyjne 

wymagania norm, oraz będą trwałe.

Foty( koniecznie 6866) 6837, 2386, 6111, 

6124, 6842, 1223, 6069

Fakt, że jesteśmy w czołówce fi rm w naszej 

branży, zawdzięczamy też logistyce. Posiada-

my  duże zapasy materiałów, własny transport, 

pojazdy z HDS,  dźwigi, minikoparki – ten cały 

zestaw urządzeń uzupełniają doświadczone 

brygady montażowe, wspierane przez do-

świadczonych  menagerów.  Wszystko to spra-

wia, że jesteśmy elastycznym i bezpiecznym 

partnerem.

Przy każdej nowej inwestycji dużą wagę przy-

kładamy do ochrony środowiska, każda z na-

szych hal produkcyjnych spełnia normy hałasu, 

emisji uciążliwych substancji oraz posiada przy-

łączenie do oczyszczalni ścieków. Dzięki pro-

ekologicznym rozwiązaniom, fi rma wciąż jest 

rozbudowywana,  mimo iż  położona jest 200 

metrów od terenów Natura 2000. Przyroda z 

pewnością przez nas nie traci.

PRODUKCJA
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 Kilkanaście miesięcy temu  park maszynowy wzbogacił się o automa-

tyczną malarnię proszkową. Malarnia posiada możliwość lakierowania 

detali o wymiarach aż 7000x2000, wyposażona jest w  automatyczne 

czterostrefowe gniazdo przygotowania powierzchni. Malujemy alumi-

nium, stal czarną oraz ocynkowaną. Wyposażenie malarni to kabina 

Nordson Maxcolor z kuchnią farb I CONTROL, bramką detali oraz 

dwie kabiny uzupełniające z automatami Nordson, które usprawniają 

prace malarni. 

Lakiernia jak każda nasza hala produkcyjna,  spełnia wszelkie nor-

my w zakresie ochrony środowiska,  a nawet  posiada odrębną 

oczyszczalnie ścieków.

W tej chwili nasza malarnia jest najnowocześniejszą tego 

typu jednostką w Europie środkowej, wszelkie zlecenia 

wymagające lakierowania proszkowego, jesteśmy w stanie 

zrealizować w rekordowo szybkim czasie,  np. wielkie par-

tie wygrodzeń. Z kolei duża przepustowość malarni i do-

skonała jakość lakierowanych detali,  pozwala nam świad-

czyć  również usługi zewnętrzne.MALARNIA 
PROSZKOWA
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Rozróżnia się następujące słupki prowadzące: 

- U1a - umieszczane samodzielnie na poboczu

- U1b - umieszczane nad barierą ochronną

Na słupkach umieszczamy informacje:

l  o pikietażu drogi
l  znak z numerem drogi U1f
l  o kierunku do najbliższego telefonu alarmowego 

 U1d i U1e
l  oraz tabliczki kilometrowe U7 oraz hektometrowe U8.

Słupek krawędziowy U2 

Słupek stosowany jest w celu bardziej precyzyjnego 

oznakowania zjazdu z drogi. Słupek ten określa do-

kładnie geometrie skrzyżowania, ułatwiając manewr 

skręcania, szczególnie w porze nocnej i w złych wa-

runkach atmosferycznych. Słupki te powinny być 

umieszczane w odległości 0,50 m od krawędzi jezdni 

lub pobocza utwardzonego. Słupek może być wyko-

nany ze stali, lub z tworzywa sztucznego o przekroju 

okrągłym,  fi  120mm, w kolorze biało-zielonym.

KOROBLASK

To rodzaj opaski o właściwościach odblaskowych, 

umieszczany bezpośrednio na drzewach, które rośną 

bardzo blisko skrajni drogi. Drzewo zaopatrzone w ta-

kową opaskę, jest zdecydowanie bardziej widoczne 

dla kierujących, zarówno w dzień i w nocy. Zastoso-

wanie takiego oznaczenia drzew, często eliminuje ko-

nieczność ich wycinki.

Oferowany przez nas koroblask, wykonany jest z alu-

minium i folii odblaskowej, wyposażony w bardzo łatwy

Słupki prowadzące U1a i U1b 

stosujemy  przy drogach by 

ułatwić  obserwację przebiegu 

drogi w planie oraz na łukach 

poziomych, szczególnie w po-

rze nocnej i w trudnych warun-

kach atmosferycznych. Słupki 

prowadzące  są niezastąpione 

by polepszać  orientację co do 

szerokości drogi. U1 wykona-

ne są z polietylenu z wtopiony-

mi elementami odblaskowymi 

w kolorze białym i czerwonym. 

Do słupka U1a dołączony jest 

pręt plastikowy o długości 20 

cm, który umieszcza się w 

otworze  u podstawy  w celu 

lepszego zakotwiczenia ziemi.

SŁUPKI 
PROWADZĄCE  U1a/b
ORAZ INNE  URZĄDZENIA OPTYCZNEGO 
PROWADZENIA RUCHU  

U1a

U11b
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ZNAKI ZMIENNEJ TREŚCI
NA BRAMOWNICACH 
DWURYGLOWYCH                       

Znaki zmiennej treści, w dużym stopniu  poprawiają  poziom bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników ruchu drogowego ponieważ  wyświetlają informacje  

w rzeczywistym czasie.  Znak powinien zapewnić taką informację, by mógł 

ją odpowiednio wcześnie zobaczyć i  zrozumieć każdy kierujący pojazdem. 

Treść i informacje wyświetlające się na tablicach ustalane są indywidualnie, 

zgodnie z oczekiwaniami i wskazaniami zarządców dróg. Tablice na których 

wyświetlane są komunikaty umieszcza się  na bramownicach z kładką, tzw.  

dwu-ryglowych, by w łatwy i bezpieczny sposób można było przeprowadzać 

naprawy i serwis urządzeń, na nich zawieszonych.

Do podstawowych zadań drogowej stacji pogo-

dowej należy pomiar parametrów środowisko-

wych w otoczeniu drogi, oraz ich  udostępnione 

użytkownikom dróg, po przez wyświetlanie na 

tablicach zintegrowanych z całym systemem.  

Dane można  przesyłać do zarządców dróg, 

gdzie są pomocne w prowadzeniu  działań służb 

utrzymaniowych. 

Sygnalizator mechaniczny, ma kształt rękawa 

do wskazywania siły wiatru, który mocowany 

jest do masztu. Sygnalizatory stosuje się  w celu 

przekazania kierowcy informacji o oczekującym 

go na dalszym odcinku drogi dużym wietrze. 

Latarnie zasilane niezależnym źródłem energii, 

jakie stanowi energia słoneczna, posadowić 

można w miejscach gdzie mamy utrudniony 

dostęp do energii z sieci. Doskonale sprawdza-

ją się w parkach, chodnikach dla pieszych i na 

ścieżkach rowerowych.  Produkowane przez 

nas latarnie wyposażone są w detektor ruchu,  

by zwiększyć natężenie oświetlenia, kiedy czło-

wiek znajdzie się w ich zasięgu.

STACJE POGODOWE SYGNALIZATORY WIATRU

LATARNIE ZASILANE 

OGNIWAMI 

FOTOWALTAICZNYMI 

(BATERIE SŁONECZNE)
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WYGRODZENIA 
CIĄGÓW PIESZYCH 
I ROWEROWYCH

Wygrodzenia stosuje się by wyeliminować lub ograniczyć niebezpie-

czeństwo na jakie narażony jest pieszy lub rowerzysta korzystający 

z drogi i obiektów przy niej położonych. W naszej aprobacie mamy 

kilkanaście  rodzajów wygrodzeń, na Państwa życzenie możemy wy-

konać każdy indywidualny wzór. Obok przedstawiamy kilka najczę-

ściej stosowanych rozwiązań:

Wygrodzenie prętowe

Rama o wymiarach 2000mm x 1000mm wy-

konana z kątownika 45x45mm, wypełniona 

prętami stalowymi fi  10mm, słupek fi  50mm 

zakończony stalowym kapturkiem. Całość 

ocynkowana ogniowo. Istnieje możliwość ma-

lowania proszkowego na dowolny kolor.

Wygrodzenie typu „olsztyńskiego”

Wykonane z rur fi  50mm (przęsło) i 60mm (słu-

pek). Długość przęsła 1,5m lub 2,0m. Słupki 

zakończone są stalowymi kapturkami. Całość 

ocynkowana ogniowo. Istnieje możliwość ma-

lowania proszkowego na dowolny kolor.

Wygrodzenie łańcuchowe

Wykonane z rur ocynkowanych fi  60mm, ma-

lowanych proszkowo, oklejone folią odblasko-

wą. Łańcuch malowany na przemian w ko-

lorze białym i czerwonym. Rozstaw słupków 

od 1,5m do 2,0m. Strzałka ugięcia łańcucha 

0,10m.

Wygrodzenie z płaskowników – ciężkie

Wygrodzenia retro36 37



12. Tablice kierujące U21 

6. Lampy ostrzegawcze do pojazdów 
    uprzywilejowanych 

18. Blokada parkingowa typu ARNOLD 

3. Wahadłowe sygnalizacje świetlne 15. Pachołki drogowe U-23 

9. Zapory drogowe U3c/d, U20a, U20b, 
    U20c, U20d

21. Taśma unieważniająca treść znaków 

1. Lampa dzienna dwubateryjna 13. Podstawy  do znaków   

7. Lampa wczesnego ostrzegania 
    RS 2000 (Ø200)

19. Słupki Blokujące U12c 

4. Baterie, akumulatory 16. Słupki przeszkodowe U-5  

10. Stojaki do zapór drogowych 22. Lustra drogowe U-18a, u-18b 

2. Lampa zmierzchowa jednobateryjna 14. Separator drogowy U 24 

8. Fala świetlna 20. Taśmy ostrzegawcze  U-22 

5. Tarcza do kierowania ruchem ,,Lizak’’ 17. Azyle na przejścia dla pieszych  

11. Bariery drogowe z tworzywa sztucznego 
      U-14e (new jersey)

23. Zestaw do mocowania typu Bandimex: 

produkty
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A. ZNAKI OSTRZEGAWCZE D. TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH

E. TABLICZKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI

F. ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE

DODATKOWE ZNAKI

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

B. ZNAKI ZAKAZU

C. ZNAKI NAKAZU
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