KATALOG
ODBOJNICE PRZEMYSŁOWE

www.odbojnice-sklep.pl
www.grupa-stadnicki.pl

O FIRMIE
Przedsiębiorstwo produkcyjne Grupa Stadnicki działa i rozwija się z sukcesem na rynku odbojnic i
barier stalowych w Polsce od 2012 roku. Na przestrzeni lat firma uplasowała się na wysokiej
pozycji wśród producentów odbojnic przemysłowych i specjalistów w obszarze zabezpieczeń
logistycznych dla przemysłu i branży budowlanej. Potencjał strategiczny i produkcyjny firmy
potwierdza dobrze dostosowany park maszynowy, wykwalifikowana kadra inżynierów,
pracowników oraz zespół doświadczonych monterów. Od 2012r. przedsiębiorstwo produkcyjne
stawia na nowoczesne technologie, kompleksową ofertę produktów z zakresu odbojnic stalowych
rurowych oraz z blachy, odbojnic magazynowych, lekkich konstrukcji stalowych, odbojnic i barier
elastycznych oraz usług tj. montaż, cięcie oraz gięcie blach i rur, dzięki czemu marka firmy
utrzymuje się na pozycji konkurencyjnej. Firma zajmuje się kompleksową obsługą firm z różnych
sektorów gospodarki, opracowując i wdrażając rozwiązania bezpieczeństwa ruchu na obiektach
magazynowych, produkcyjnych i przemysłowych. Realizuje projekty zarówno dla klientów
indywidualnych jak i z branży budowlanej.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ
Doradztwo
Analizujemy zapotrzebowanie Naszych Klientów, przeprowadzamy pomiary w terenie oraz
przedstawiamy najlepsze rozwiązania.

Projekty
Projektujemy rysunki warsztatowe do akceptacji przez klienta przed realizacją zamówienia.

Montaż
Montujemy odbojnice, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w obszarze
zastosowania poprzez kotwienie do posadzki lub poprzez wbetonowanie.

Serwis
Zdemontujemy stare i uszkodzone odbojnice, wymienimy na nowe oraz je zamontujemy.

www.odbojnice-sklep.pl
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CO NAS WYRÓŻNIA
PROCES OBSŁUGI PROWADZIMY KOMPLEKSOWO:











CECHUJE NAS:

Analizujemy zapotrzebowanie Naszych Klientów
Przeprowadzamy pomiary w terenie
Przesyłamy szybkie i dobre kalkulacje cenowe
Przedstawiamy najlepsze rozwiązania
Opracowujemy projekt warsztatowy lub pracujemy na
dokumentacji powierzonej
Opracowujemy dokumentację warsztatową
Produkujemy odboje stalowe, rurowe, odboje z blachy,
elastyczna i inne
Dostarczamy i montujemy nasze odboje magazynowe,
barierki, bariery itp.
Podejmujemy się również realizacji zadań nietypowych
Wszelkie nadesłane do nas projekty objęte są klauzulą
poufności










Dobre i bezpośrednio od producenta: odbojnice przemysłowe
Sprawna komunikacja z zespołem profesjonalistów
Szybkie i dobre kalkulacje cenowe
Rzetelne doradztwo w zakresie odbojnic stalowych, barier
przemysłowych, odbojnic elastycznych
Pomiary w terenie
Towar dostarczamy na czas
Projektowanie rysunków warsztatowych do akceptacji przed
realizacją zamówienia
Montaż na terenie całej Polski, który wykonuje fachowa ekipa
montażystów przy użyciu markowego sprzętu
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JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIE WYMIARY
Dobierając konkretne rozwiązanie należy kierować się dobrymi
praktykami inżynierskimi, wiedzą techniczną i doświadczeniem
zawodowym ale przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i
odpowiedzialnością stosując zasadę i adekwatności do warunków
lokalnych, np. tam gdzie ryzyko jest duże i konsekwencje
zniszczenia kosztowne stosuje się odboje o dużych gabarytach,
podwójnie kotwione z możliwością wypełnienia betonem, tam
gdzie ryzyko jest niewielkie lub szczątkowe odboje dobiera się jako
minimalne lub nie stosuje się.
>>INFORMACJE JAK DOBIERAĆ WYMIARY – PDF<<

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
 Wysokość i kierunek uderzenia od poruszającego się pojazdu w chwili
uderzenia
 Kształt, wielkość zabezpieczanego elementu np. słupy konstrukcyjne
 Częstotliwość występowania kolizji - ryzyko uszkodzenia elementu
zabezpieczanego
 Konsekwencje uszkodzenia elementu zabezpieczanego np.
zabezpieczenie kubłów na śmieci vs. zabezpieczenie instalacji
gazowej
 Prędkość pojazdu - maksymalna prędkość z jaką mogą poruszać się
pojazdy w obiekcie
 Masa pojazdu - maksymalna masa pojazdu
 Udźwig pojazdu - udźwig maksymalny
 Oczekiwany okres żywotności powłoki antykorozyjnej np. 5,7,10 lat
 Uwarunkowania lokalne:
1. dostępność miejsca na montaż
2. kolizje z konstrukcjami, instalacjami, infrastrukturą
istniejącymi/projektowanymi

JAKIE KOTWY WYBRAĆ
⌀ 193 mm

⌀ 159 mm

⌀ 133 mm

⌀ 108 mm

⌀ 88 mm

⌀ 76 mm

⌀ 60 mm

⌀ 48 mm
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DLA PROJEKTANTA / BLOKI CAD
Sprawne i bezpieczne funkcjonowanie magazynu czy hali przemysłowej zależy od poprawnego wyznaczenia ciągu dla pieszych lub trasy wózków
widłowych. Stosuje się do tego różnorodne odbojnice i barierki techniczne. Odbojnice mogą być wyprodukowane z różnych komponentów jak
plastik czy guma. Najczęściej jednak są wykonane ze stali zwykłej lub ocynkowanej.
Oferujemy również wsparcie projektowe w zakresie CAD 2D oraz 3D. Aby uzyskać dostęp do materiałów projektowych należy wejść na stronę:
www.grupa-stadnicki.pl i z menu bocznego wybrać „Biblioteka CAD” lub pobrać z poniższego odnośnika. Dostępne są tam bloki CAD w 2D w
formacie DWG oraz w DXF, które po przytrzymaniu klawisza CTRL oraz naciśnięciu na nie automatycznie przenoszą na stronę sklepu, z której dany
produkt można zakupić. Takie bloki można w bardzo łatwy sposób wkleić do planu hali lub magazynu, co znacznie ułatwia pracę projektanta.
Dostępne są również bloki CAD 3D w formacie DWG, które pozwalają na dokładne sprawdzenie odbojnicy z każdej strony, oraz wykonanie
pomiarów.

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ BIBLIOTEKE
PRODUKTÓW CAD W 2D LUB 3D
www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE NA ZAMÓWIENIE

JAK ZAMAWIAĆ

Istnieje możliwość wyprodukowania dowolnych wymiarów z rur
o średnicy od 48,3mm do 273mm na indywidualne zamówienie
oraz odbojnic do wbetonowania. Dodatek do wbetonowania w
zależności od średnicy rury wynosi zazwyczaj od 400 do 500mm.

1. Wybierz rodzaj odbojnicy
OS - odbojnica słupowa
OP - odbojnica prosta
OPL - odbojnica prosta liniowa
OW - odbojnica wózkowa
OWB - odbojnica wózkowa z blachy
ON - odbojnica narożna
OU - odbojnica typu U
OSK - odbojnica skrzynkowa
NK - naprowadzacze kół
ORN - odbojnica regałowa narożna
OH - odbojnica hydrantowa
OD - odbojnica drewniana
OB - odbojnica z blachy
ONSB - odbojnica na stację benzynową
Inne - na zamówienie
2. Podaj poszczególne wymiary
średnica, wysokość H, długość L, wymiar L1 i L2, grubość blachy
3. Określ charakter zabezpieczenia przed korozją
lakierowanie, cynkowanie lub lakierowanie + cynkowanie
4. Zdecyduj czy odbojnice mamy okleić pasami czarnej folii
5. Złóż zamówienie w sklepie:
www.odbojnice-sklep.pl
6. Lub wyślij e-mail na adres:
odbojnice@grupa-stadnicki.pl
podając:
- numer katalogowy
- ilość sztuk

Dostępne średnice rur: 48, 60, 76, 88, 108, 133, 159, 193, 273
Zabezpieczenie: lakier (LK), ocynk (CK), ocynk + lakier (CK.LK)
Dodatek do wbetonowania: 400 do 600mm („_B” w kodzie)

DOSTAWA
Nasze produkty dostępne są do odbioru bezpośrednio z zakładu
produkcyjnego, jak również dostarczane pod wskazany adres.
Koszt dostawy ustalany jest zawsze indywidualnie.

SKLEP ORAZ STRONA INTERNETOWA
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego:

odbojnice-sklep.pl
gdzie można sprawdzić ceny oraz złożyć zamówienie.
oraz na stronę internetową:

grupa-stadnicki.pl
z której można pobrać katalogi, bloki CAD, karty
techniczne oraz deklaracje.

www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE SŁUPOWE
Głównym zastosowaniem słupków ochronnych jest ochrona i
zabezpieczenie bram segmentowych, bram wjazdowych. Odboje słupowe
służą także do wygradzania ciągów komunikacyjnych. Słupki stalowe stosuje
się je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków w obszarach takich jak:
parkingi, ciągi pieszych, wjazdy na posesje, podjazdy.
Słupki ochronne to również świetne zabezpieczenie naroży i ścian budynków.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU

Średnica Ø (mm)
60,3

76,1
88,9
108,0
133,0
159,0

Wysokość H (mm)
600
800
1000
600
800
1000
800
1000
1000
1000
1000

Numer katalogowy
OS 60.60.LK.ZF
OS 60.80.LK.ZF
OS 60.100.LK.ZF
OS 76.60.LK.ZF
OS 76.80.LK.ZF
OS 76.100.LK.ZF
OS 88.80.LK.ZF
OS 88.100.LK.ZF
OS 108.100.LK.ZF
OS 133.100.LK.ZF
OS 159.100.LK.ZF

www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE PROSTE (BARIERKI)
Odbojnice proste - barierki ochronne są najbardziej uniwersalnym produktem
do zabezpieczania przestrzeni magazynowych i produkcyjnych. Głównym
zastosowaniem barierek technicznych jest ochrona regałów magazynowych,
maszyn i urządzeń, a także innych elementów infrastruktury produkcyjnej,
magazynowej lub logistycznej. Odboje proste barierki służą także do
wygradzania i rozgraniczenia ciągów komunikacyjnych. Barierki stalowe
stosuje się je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków w obszarach
takich jak: hale, magazyny, centra logistyczne, parkingi, ciągi pieszych, wjazdy
na posesje, podjazdy. Barierki magazynowe stanowią również świetne
zabezpieczenie ścian budynków.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU
Średnica
Ø (mm)

Wysokość
H (mm)

48,3

1000

60,3

1000

Długość L
Numer katalogowy
(mm)
1000
OP 48.100.LK.ZF
1500
OP 48.150.LK.ZF
2000
OP 48.200.LK.ZF
1000
OP 60.100.LK.ZF
1500
OP 60.150.LK.ZF
2000
OP 60.200.LK.ZF
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ODBOJNICE PROSTE Z POPRZECZKĄ (BARIERKI)
Odbojnice proste - barierki ochronne są najbardziej uniwersalnym produktem
do zabezpieczania przestrzeni magazynowych i produkcyjnych. Głównym
zastosowaniem barierek technicznych jest ochrona regałów magazynowych,
maszyn i urządzeń, a także innych elementów infrastruktury produkcyjnej,
magazynowej lub logistycznej. Odboje proste barierki służą także do
wygradzania i rozgraniczenia ciągów komunikacyjnych. Barierki stalowe
stosuje się je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków w obszarach
takich jak: hale, magazyny, centra logistyczne, parkingi, ciągi pieszych, wjazdy
na posesje, podjazdy. Barierki magazynowe stanowią również świetne
zabezpieczenie ścian budynków.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU
Średnica
Ø (mm)

Wysokość
H (mm)

48,3

1000

60,3

1000

Długość L
Numer katalogowy
(mm)
1000
OP 48.100.LK.ZF+P
1500
OP 48.150.LK.ZF+P
2000
OP 48.200.LK.ZF+P
1000
OP 60.100.LK.ZF+P
1500
OP 60.150.LK.ZF+P
2000
OP 60.200.LK.ZF+P
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ODBOJNICE PROSTE Z POPRZECZKĄ I Z BORTNICĄ
Odbojnice proste - barierki ochronne są najbardziej uniwersalnym produktem
do zabezpieczania przestrzeni magazynowych i produkcyjnych. Głównym
zastosowaniem barierek technicznych jest ochrona regałów magazynowych,
maszyn i urządzeń, a także innych elementów infrastruktury produkcyjnej,
magazynowej lub logistycznej. Odboje proste barierki służą także do
wygradzania i rozgraniczenia ciągów komunikacyjnych. Barierki stalowe
stosuje się je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków w obszarach
takich jak: hale, magazyny, centra logistyczne, parkingi, ciągi pieszych, wjazdy
na posesje, podjazdy. Barierki magazynowe stanowią również świetne
zabezpieczenie ścian budynków.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU

Średnica
Ø (mm)

Wysokość
H (mm)

48,3

1000

60,3

1000

Długość L
(mm)
1000
1500
2000
1000
1500
2000

Numer katalogowy
OP 48.100.LK.ZF+P+B
OP 48.150.LK.ZF+P+B
OP 48.200.LK.ZF+P+B
OP 60.100.LK.ZF+P+B
OP 60.150.LK.ZF+P+B
OP 60.200.LK.ZF+P+B

www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE PROSTE LINIOWE
Odbojnice proste liniowe - odbojnice proste liniowe niskie - są najbardziej
uniwersalnym produktem do zabezpieczania przestrzeni magazynowych i
produkcyjnych. Głównym zastosowaniem odbojnic liniowych prostych jest
ochrona ściana, maszyn, urządzeń, a także innych elementów
infrastruktury produkcyjnej, magazynowej lub logistycznej. Odbojnice
stosuje się je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków w obszarach
takich jak: magazyny, hale, zakładu produkcyjne. Odbojnice proste liniowe
stanowią również świetne zabezpieczenie elewacji budynków.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU

Średnica Ø
(mm)

Wysokość H
(mm)

60,3

400

76,1

400

88,9

400

Długość L (mm) Numer katalogowy
1000
1500
2000
1000
1500
2000
1000
1500
2000

OPL 60.100.LK.ZF
OPL 60.150.LK.ZF
OPL 60.200.LK.ZF
OPL 76.100.LK.ZF
OPL 76.150.LK.ZF
OPL 76.200.LK.ZF
OPL 88.100.LK.ZF
OPL 88.150.LK.ZF
OPL 88.200.LK.ZF

www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE WÓZKOWE
Głównym zastosowaniem odbojnic wózkowych paletowych jest ochrona
maszyn, regałów, urządzeń linii produkcyjnej, a także innych elementów
infrastruktury produkcyjnej, magazynowej lub logistycznej. Odbojnice
wózkowe przyziemne pełnią również funkcje separatorów ruchu oraz
ograniczników parkingowych. Stosuje się je zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz budynków w obszarach takich jak: hale, magazyny, centra
logistyczne, parkingi. Odboje wózkowe stanowią również świetne
zabezpieczenie ścian budynków, zatrzymując koła wózka lub paletę z
towarem. Dobrze sprawdzają się również do osłony pojedynczych maszyn,
urządzeń i stanowisk roboczych.
Głównym ich zastosowaniem jest
oddzielenie obszarów ruchu kołowego od pieszego.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU
Średnica Ø
(mm)
60,3

76,1

88,9

Długość L (mm)

Numer katalogowy

1000
1500
2000
1000
1500
2000
1000
1500
2000

OW 60.100.LK.ZF
OW 60.150.LK.ZF
OW 60.200.LK.ZF
OW 76.100.LK.ZF
OW 76.150.LK.ZF
OW 76.200.LK.ZF
OW 88.100.LK.ZF
OW 88.150.LK.ZF
OW 88.200.LK.ZF

www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE NAROŻNE
Głównym zastosowaniem odbojnic narożnych jest ochrona narożników ścian,
maszyn, urządzeń, a także innych elementów infrastruktury produkcyjnej,
magazynowej lub logistycznej. Odboje narożne zabezpieczają również
narożniki słupów i ścian parkingowych. Stosuje się je zarówno wewnątrz jak i
na zewnątrz budynków w obszarach takich jak: hale, magazyny, centra
logistyczne, parkingi. Odboje narożne stanowią także świetne zabezpieczenie
regałów magazynowych.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU

Długość
Długość
Średnica Ø Wysokość
ramienia L1 ramienia L2
(mm)
H (mm)
(mm)
(mm)
60,3
76,1
500
500
500
88,9
108

Numer katalogowy
ON 60.50.50.50.LK.ZF+N
ON 76.50.50.50.LK.ZF+N
ON 88.50.50.50.LK.ZF+N
ON 108.50.50.50.LK.ZF+N

www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE U
Głównym zastosowaniem odbojnic typu U jest ochrona słupów, hydrantów,
rozdzielni elektrycznych, a także innych elementów infrastruktury
produkcyjnej, magazynowej lub logistycznej. Odbojnice typu U
zabezpieczają również słupy parkingowe oraz rury spustowe. Stosuje się je
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków w obszarach takich jak: hale,
magazyny, centra logistyczne, parkingi.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU

Średnica
Ø (mm)
60,3
76,1
88,9
108

Długość
Wysokość
ramienia L1
H (mm)
(mm)
500

500

Długość
ramienia
L2 (mm)

Numer katalogowy

500

OU 60.50.50.50.LK.ZF+N
OU 76.50.50.50.LK.ZF+N
OU 88.50.50.50.LK.ZF+N
OU 108.50.50.50.LK.ZF+N

www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE SKRZYNIOWE
Głównym zastosowaniem odbojnic skrzyniowych jest ochrona słupa
wolnostojącego
wewnątrz
magazynu,
hydrantów,
rozdzielni
elektrycznych, a także innych elementów infrastruktury produkcyjnej,
magazynowej lub logistycznej.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU

Długość
Długość
Średnica Ø Wysokość
ramienia L1 ramienia L2
Numer katalogowy
(mm)
H (mm)
(mm)
(mm)
60,3
OSK 60.50.50.50.LK.ZF
76,1
OSK 76.50.50.50.LK.ZF
500
500
500
88,9
OSK 88.50.50.50.LK.ZF
108
OSK 108.50.50.50.LK.ZF

www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE HYDRANTOWE
Odbojnice hydrantowe są szczególną odmianą odbojnic skrzyniowych.
Głównym ich zastosowaniem jest osłona hydrantów. Dobrze sprawdzą się
również jako zabezpieczenie wystających elementów przy ścianach takich
jak słupy konstrukcyjne, rury spustowe, części infrastruktury oraz wrażliwe
elementy linii technologicznych. Ich specjalna budowa zapewnia skuteczną
osłonę hydrantów i jednocześnie pozwala na ergonomiczne użytkowanie.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU

Długość
Średnica Wysokość
ramienia
Ø (mm)
H (mm)
L1 (mm)
88,9
500
700
108
500
700

Długość
ramienia
Numer katalogowy
L2 (mm)
700
OH 88.50.70.70.LK.ZF
700
OH 108.50.70.70.LK.ZF

www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE (BARIERY) DREWNIANE
Głównym zastosowaniem odbojnic drewnianych jest ochrona ścian,
urządzeń linii produkcyjnej, regałów, maszyn, a także innych elementów
infrastruktury produkcyjnej, magazynowej lub logistycznej. Bariery
drewniane pełnią również funkcje zabezpieczeń oraz ochrony dla krańca
regału - skutecznie amortyzują uderzenia spowodowane poruszającymi się
pojazdami w halach. Odbojnice drewniane stanowią również świetne
zabezpieczenie linii technologicznych oraz ścian budynków, zatrzymując
koła wózka lub paletę z towarem.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU

www.odbojnice-sklep.pl
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NAPROWADZACZE KÓŁ
Naprowadzacze kół dla tirów stosuje się głównie przy rampach
przeładunkowych, gdyż ułatwiają dojazd samochodów ciężarowych do bram
magazynowych. Naprowadzacze dla tirów zabezpieczają bramy
załadunkowe i rozładunkowe, chronią fasady i pojazdów. Naprowadzacze
kół to również skuteczne naprowadzenie centryczne pojazdów ciężarowych
do uszczelnienia bramowego.
Inne wymiary lub wersja do wbetonowania na zamówienie.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU

Średnica Wysokość Długość L Zabezpieczenie
Numer katalogowy
Ø (mm)
H (mm)
(mm)
antykorozyjne
2000
NK 159.30.200.LK.ZF
159
300
2500
lakier
NK 159.30.250.LK.ZF + N
3000
NK 159.30.300.LK.ZF + N
2000
NK 159.30.200.CK.BF
159
300
2500
ocynk
NK 159.30.250.CK.BF + N
3000
NK 159.30.300.CK.BF + N

www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE SKRZYNIOWE PARKINGOWE
Głównym zastosowaniem odbojnic skrzyniowych parkingowych jest ochrona słupów, hydrantów, rozdzielni elektrycznych, a także innych
elementów infrastruktury produkcyjnej, magazynowej lub logistycznej. Odbojnice skrzynkowe parkingowe zabezpieczają słupy parkingowe oraz
latarnie. Stosuje się je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków w obszarach takich jak: hale, magazyny, centra logistyczne, parkingi.
Odbojnice skrzyniowe dostępne są w wersji cynkowanej (CK) oraz lakierowanej (LK), z czarną folią (ZF) lub bez (BF).

Inne
wymiary na zamówienie.
SKRZYNIOWE
PARKINGOWE

Z BLACHĄ

Średnic
Długość Długość
Wysokość
aØ
ramienia ramienia Zabezp.
H (mm)
(mm)
L1 (mm) L2 (mm)
60,3

750

500

500

lakier

60,3

750

500

500

ocynk

Numer
katalogowy
OSKPB
60.50.50.50.LK.ZF
OSKPB
60.50.50.50.CK.BF

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU
SKRZYNIOWE PARKINGOWE RUROWE
Długość
Długość
Średnica Wysokość
ramienia ramienia L2 Zabezp.
Ø (mm) H (mm)
L1 (mm)
(mm)
60,3

750

500

500

60,3

750

500

500

Numer
katalogowy

OSKPR
60.50.50.50.LK.ZF
OSKPR
ocynk
60.50.50.50.CK.BF
lakier

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU
www.odbojnice-sklep.pl
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ODBOJNICE REGAŁOWE NAROŻNE
Głównym zastosowaniem odbojnic regałowych narożnych jest ochrona słupów regałów średniego i wysokiego składowania. Służą także do
zabezpieczenia naroży ścian, urządzeń, maszyn i innych elementów infrastruktury produkcyjnej w powierzchniach produkcyjnych, magazynowych i
sklepowych.

Grubość
blachy
(mm)
4
5

Wysokość
H (mm)
300

Długość
Długość
ramienia L1 ramienia L2
(mm)
(mm)
150

150

Numer katalogowy
ORN 4.30.15.15.LK.ZF
ORN 5.30.15.15.LK.ZF

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU
ZABEZPIECZENIE KRAŃCA REGAŁU
Głównym zastosowaniem tych zabezpieczeń jest ochrona krańca regałów magazynowych przed przypadkowymi uderzeniami wózków widłowych czy
przemieszczanych się paletowych jednostek ładunkowych, regałów, maszyn, a także innych elementów infrastruktury produkcyjnej, magazynowej lub
logistycznej.

ZKR 6.50.130.LK.ZF

Grubość
blachy
(mm)

Wysokość
H (mm)

5

400

6

500

Długość L
(mm)

Numer katalogowy

1300
2650
1300

ZKR 5.40.130.LK.ZF
ZKR 5.40.265.LK.ZF+N
ZKR 6.50.130.LK.ZF

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU
www.odbojnice-sklep.pl
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ZABEZPIECZENIE KRAŃCA REGAŁU CD.
ZKR 5.40.265.LK.ZF + N: podwójne ORN (odbojnica regałowa narożna) z mocowaniem pośrednim (N) + profil.

ZKR 5.40.130.LK.ZF: podwójne ORN (odbojnica regałowa narożna) bez mocowania pośredniego (N) + profil.

www.odbojnice-sklep.pl
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BARIERA STALOWA
Bariery stalowe drogowe są najbardziej uniwersalnym produktem do zabezpieczania przestrzeni magazynowych i produkcyjnych. Głównym
zastosowaniem barier przemysłowych jest ochrona ścian, słupów, maszyn i urządzeń, a także innych elementów infrastruktury produkcyjnej,
magazynowej lub logistycznej. Bariery stalowe ocynkowane zapewniają również bezpieczeństwo ruchu wózków widłowych w zakładach
przemysłowych. Stosuje się je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków w obszarach takich jak: hale, magazyny, centra logistyczne, parkingi.

Wysokość słupka (mm)
500
540
600
660
750

Elementy montażowe
wspornik
ceownik dystansowy
podkładka prostokątna

Rozmiar śruby
M16/25*

Dł. prowadnicy (mm)

M16/40*

1300
2300
4300

Dostępne zakończenie
proste
zaokrąglone

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO SKLEPU
*Śruba M16/25 do połączeń: prowadnica – prowadnica
(4 szt. śrub), prowadnica – narożnik – prowadnica (4 szt. śrub),
prowadnica – zakończenie (2 szt. śrub zakończenie proste, 4 szt.
śrub zakończenie zaokrąglone)
*Śruba M16/40 do połączeń: słupek – wspornik – prowadnica podkładka prostokątna (1 szt. lub 2 szt. śrub z ceownikiem
dystansowym), słupek – wspornik – prowadnica – zakończenie
zaokrąglone – podkładka prostokątna (1 szt. lub 2 szt. śrub z
ceownikiem dystansowym)

www.odbojnice-sklep.pl
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BARIERA STALOWA

www.odbojnice-sklep.pl
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WYGRODZENIE TECHNOLOGICZNE
Wygrodzenia przemysłowe (wygrodzenia techniczne) produkowane są w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta. Głównym zastosowaniem
wygrodzeń linii technologicznych jest ochrona zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych oraz należyte zabezpieczenie węzłów produkcyjnych
przed przypadkowym lub nieuprawnionym wejściem.

WYGRODZENIA NA WYMIAR:





furtki jedno lub dwuskrzydłowe
bramki przesuwne podwieszane
panele siatkowe
słupki wygrodzenia

KATALOG WYGRODZEŃ
INSTRUKCJA MONTAŻU
GALERIA WIZUALIZACJI
ZAMÓW WYGRODZENIE

www.odbojnice-sklep.pl
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DODATKOWA OFERTA
Oprócz montażu i serwisu oferujemy również:
 odboje elastyczne
 wyposażenie parkingu:
 odbojnice parkingowe
 separatory odblaskowe
 ograniczniki parkingowe
 zabezpieczenia narożnika
 stojaki rowerowe
 wanny ociekowe
 akcesoria:
 kotwy mechaniczne
 kotwy chemiczne (wklejane)
 maskownice na kotwy
 śruby
 inne (nietypowe, na zamówienie)

SKLEP ONLINE

WSZYSTKIE PRODUKTY

ODBOJE ELASTYCZNE

WYPOSAŻENIE PARKINGU

WANNY OCIEKOWE

AKCESORIA

www.odbojnice-sklep.pl
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KONTAKT / INFORMACJE
DANE DO FAKTUROWANIA
Grupa Stadnicki Łukasz Stadnicki
1 Maja 37d
55-200 Oława
NIP: 8992370571
Dostawy:
Godzikowice 14c
55-200 Oława

DANE DO PŁATNOŚCI
Grupa Stadnicki Łukasz Stadnicki
1 Maja 37d
55-200 Oława
Santander Bank
82 1090 2428 0000 0001 4827 7527
SWIFT: WBKPPLPP

KONTAKT
Obsługa klienta:
Jolanta Stadnicka
odbojnice@grupa-stadnicki.pl
obsluga@odbojnice-sklep.pl
+48 511 490 526
Doradztwo techniczne:
Łukasz Stadnicki
lukasz@grupa-stadnicki.pl
+48 606 816 966

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO MAPY
KLIKNIJ TUTAJ LUB ZADZWOŃ, ABY
ZAMÓWIĆ PRODUKTY NIETYPOWE
www.odbojnice-sklep.pl
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