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Wygrodzenia technologiczne (bezpieczeństwa) 
 

Produkujemy i dostarczamy rozwiązania związane z bezpieczeństwem maszyn i zakładów przemysłowych, 

zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej i międzynarodowych dyrektyw (ISO). Stalowe bariery, odbojnice oraz 

modułowe wygrodzenia technologiczne dostosowaliśmy do potrzeb naszych klientów w Polsce oraz w całej 

Europie. 

Wysokiej jakości materiały, których używamy do budowy naszych systemów zapewniają maksymalną ochronę i 

trwałość, nawet w najbardziej krytycznych warunkach użytkowania. 

 

Szybka i łatwa instalacja wygrodzeń jest możliwa dzięki prostym w użyciu uchwytom montażowym. W bezpieczny 

sposób łączą ze sobą bezbramkowe panele do słupków oraz pozwalają na dopasowanie kształtu wygrodzenia do 

kształtu maszyny i dostępnej przestrzeni. 
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Panel bez ramki  
 

Wygodny w  obsłudze 
Przez swoją lekką wagę i solidną konstrukcję panel może montować nawet jedna osoba. 
 

Łatwy do przystosowania 
Bezbramkowa konstrukcja pozwala na szybkie i bezpieczne dopasowanie do konkretnych i wymaganych 
rozmiarów.  
Dostępne wysokości paneli: 2000mm oraz  2400mm. 
 

Wytrzymały, bezpieczny oraz zapewniający widoczność 
Drut o średnicy 5 mm oraz poprzeczne przetłoczenia sprawiają, że panel jest niezwykle wytrzymały. 
Oczko o wymiarach 50 mm x 200 mm zapewniają doskonałą widoczność, która pozawala kontrolować prace 
maszyny z bezpiecznej odległości.  
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Furtki uchylne 

Standardowe furtki uchylne z profilu 40mm x 40mm oraz z drutu o średnicy 5mm dostępne są w wielu wariantach 

 

Dostępność (wymiar światła): 

Furtki jednoskrzydłowe do otworów o szerokości:  

1. 800mm – szerokość furtki 770mm,  

2. 1000mm – szerokość furtki 970mm,  

3. 1200mm – szerokość furtki 1170mm. 

Furtki dwuskrzydłowe  (2 szt. drzwi jednoskrzydłowych w dowolnej konfiguracji) 

1. 1600mm (800mm + 800mm), 

2. 1800mm (1000mm + 800mm), 

3. 2000mm (1000mm + 1000mm, 1200mm + 800mm), 

4. 2200mm (1200mm + 1000mm), 

5. 2400mm (1200mm + 1200mm). 
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Furtka uchylna dwuskrzydłowa 

 

Posiada wiele wariantów 

Furtki dwuskrzydłowe, duża dostępność wymiarowa - do wyboru 6 kombinacji szerokości. 

 

Jest bezpieczna 

Zabezpieczona zamkiem z wysokiej jakości komponentów furtka nie pozwala na jej otwarcie przez osoby 

nieposiadające klucza. 

Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz stabilności konstrukcji drugie skrzydło furtki blokowane jest przy 

pomocy rygla od tylnej strony wygrodzenia. 

 

Pozwala na więcej 

Furtka dwuskrzydłowa pozwala w każdej chwili zwiększyć szerokość światła nawet dwukrotnie oraz bez problemu 

można jej używać tak samo jak furtki jednoskrzydłowej ryglując drugie skrzydło. 
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Wygrodzenie z furtką jedno lub dwuskrzydłową 

 

Charakteryzuje się wygodnym montażem oraz dużą swobodą 

Dzięki zastosowaniu specjalnych wkrętów zawiasy dołączone do wygrodzenia można zamontować na dowolnie 

przez siebie wybranym słupku, co czyni nasze wygrodzenia uniwersalne i odpowiednie dla każdego. 

 

Ma zabezpieczoną powierzchnie 

Wszystkie elementy narażone na działanie korozji są przed nią zabezpieczone poprzez zastosowanie 

profesjonalnego lakieru. 

Panel siatkowy – kolor lakieru RAL 9005 

Pozostałe elementy metalowe (ramka furtki, ościeżnica, słupki i ich podstawy)  – kolor RAL 1003 

 

Posiada prosty i funkcjonalny zamek w zestawie 

Zamki na klucz z dwoma klamkami wykonane są z najwyżej jakości komponentów i doskonale integrują się z 

naszymi wygrodzeniami.  

W zestawie: klamki, wkładka, zapadka oraz 3 klucze. 
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Wygrodzenie z bramką przesuwną 

 

Jest wygodne 

Brama przesuwna nie zajmuje wiele miejsca oraz ogranicza konieczność zużywania przestrzeni w głąb zakładu, 

ponieważ otwiera się ona wzdłuż wygrodzenia. 

Ze względu na specyficzny sposób przemieszczania się, brama przesuwna wymaga wygrodzenia o długości równej 

szerokości bramy. 

 

Ma solidną konstrukcję 

Bramka przesuwana zbudowana jest z wytrzymałego profilu 40mm x 40mm, z grubego drutu o średnicy 5mm oraz 

jest zabezpieczona przed korozją. 

 

Posiada niezbędne elementy montażowe 

Do każdej bramki przesuwnej dołączony jest kompletny zamek hakowy oraz zestaw montażowy, który pozwala na 

samodzielny montaż bramy do dowolnych słupków.  
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Brama przesuwna 
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Montaż szyny do konstrukcji – Śruby imbusowe zamontowane od środka przez otwory w szynie i w uchwytach 

oraz dokręcone nakrętką od góry wygrodzenia pozwalają na swobodny przejazd wózków po szynie. 

 

 
 

Montaż uchwytu szyny do słupka – Należy włożyć rozpórkę wraz z przyspawanymi uchwytami do 

odpowiednich słupków pośrednich z przygotowanymi otworami oraz przykręcić dwoma śrubami na każdym 

słupku. Blaszki  w rozpórce są gwintowane co ułatwia montaż . 
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Słupki wygrodzenia – skrajne oraz pośrednie 

 

Są wytrzymałe 

Słupki wygrodzenia poprzez zastosowanie profilu 40mm x 60mm oraz odpowiedniego lakieru charakteryzują się 

niezwykłą wytrzymałością nie tylko przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale również przed korozją. 

 

Są stabilne 

Dzięki zastosowaniu dużych podstaw z grubej blachy przyspawanych na stałe wygrodzenie oparte na naszych 

słupkach jest stabilne, a zastosowane otwory fasolowe ułatwiają jego montaż. 

 

Pozwalają na swobodę 

Błyskawiczny oraz bezproblemowy montaż wygrodzenia jest możliwy dzięki prostym w użyciu uchwytom 

montażowym, które w bezpieczny sposób łączą ze sobą bezbramkowe panele do słupków oraz pozwalają na ich 

dopasowanie do kształtu maszyny i dostępnej przestrzeni. 
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Kształtowanie wygrodzenia 

 
Maksymalny możliwy kąt do uzyskania to 90°. Do kształtowania wygrodzenia należy stosować słupki pośrednie 

ustawione pod odpowiednim kątem względem pozostałych, sąsiadujących z nim słupków. 
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Cennik netto 

PANELE SIATKOWE 3D BEZ RAMKI 

Nazwa Panel o wysokości 2,0m (P200) Panel o wysokości 2,4m (P240) 

Wymiar 2500x2000mm 2500x2400mm 

Średnica drutu 5mm 5mm 

Oczko 50x200mm 50x200mm 

Przetłoczenia  4 szt. 4 szt. 

Zabezpieczenie 
antykorozyjne 

Lakier RAL 9005 Lakier RAL 9005 

Cena 390 PLN 430 PLN 

 

 

FURTKI WYGRODZENIA 

Nazwa Furtka otwierana 
(F80/200) 

Furtka otwierana 
(F100/200) 

Furtka otwierana 
(F120/200) 

Wymiar w świetle 800x2000mm 1000x2000mm 1200x2000mm 

Wymiar profilu 40x40mm 40x40mm 40x40mm 

Średnica drutu 5mm 5mm 5mm 

Oczko 50x200mm 50x200mm 50x200mm 

Zabezpieczenie 
antykorozyjne 

Lakier RAL 9005+1003 Lakier RAL 9005+1003 Lakier RAL 9005+1003 

Zawiasy do 
samodzielnego 
montażu 

4 szt. (na dowolny 
słupek) 

4 szt. (na dowolny 
słupek) 

4 szt. (na dowolny 
słupek) 

Kompletny zamek klamka-klamka, 
zapadka, wkładka, 3 

klucze 

klamka-klamka, 
zapadka, wkładka, 3 

klucze 

klamka-klamka, 
zapadka, wkładka, 3 

klucze 

Długość profilu 
rozpierającego słupki 

Wewnętrzna długość -     
800mm 

Wewnętrzna długość - 
1000mm 

Wewnętrzna długość - 
1200mm 

Cena 1300 PLN 1600 PLN 1900 PLN 

SŁUPKI WYGRODZENIA 

Nazwa Skrajny 2,0m 
(S200) 

Pośredni 2,0m 
(S200) 

Skrajny: 2,4m 
(S240) 

Pośredni 2,4m 
(S240) 

Przekrój 60x40x2mm 60x40x2mm 60x40x2mm 60x40x2mm 

Podstawa 100x167x6mm 100x167x6 100x167x6mm 100x167x6 

Otwory na 
kotwy 

4 x fasolka 15*24 4 x fasolka 15*24 4 x fasolka 15*24 4 x fasolka 15*24 

Zabezpieczenie 
antykorozyjne 

Lakier RAL 1003 Lakier RAL 1003 Lakier RAL 1003 Lakier RAL 1003 

Ilość 
uchwytów 

3 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. 

Cena 280 PLN 280 PLN 340 PLN 340 PLN 
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BRAMKI PRZESUWANE 

Nazwa Brama przesuwana (B100/200) Brama przesuwana (B120/200) 

Wymiar w świetle 1000x2000mm 1200x2000mm 

Wymiar profilu 40x40mm 40x40mm 

Średnica drutu 5mm 5mm 

Oczko 50x200mm 50x200mm 

Zabezpieczenie 
antykorozyjne 

Lakier RAL 9005+1003 Lakier RAL 9005+1003 

Zawiera Szyna + mocowania + wózki do 
montażu na dowolnym słupku 

Szyna + mocowania + wózki do montażu 
na dowolnym słupku 

Kompletny zamek Typ hakowy, zapadka, wkładka, 3 
klucze 

Typ hakowy, zapadka, wkładka, 3 klucze 

Długość szyny 2000mm 2400mm 

Cena 1900 PLN 2300 PLN 

 

INNE WYMIARY – WYCENA NA ZAPYTANIE 


