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zabezpieczenie takich
miejsc jak: chodniki, ścieżki
rowerowe, wejścia do szkół

znajdujących się przy ulicach
przed nagłym wtargnięciem

na jezdnię

i

zastosowanieestetyczny wygląd

łatwy w montażu

bariera może być
wbetonowana w grunt

lub przykręcona do
podłoża za

pomocą stopy

skuteczna ochrona stali
przed korozją

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

002.01
BARIERA u12a RUROWA Z POPRZECZKĄ
TYPU „A” LUB „U” tzw. „gdańska”

2 www.bariery-drogowe.pl
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Przykręcenie stopy do podłoża (opcja):

Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym, żółtym, białym, zielonym lub czarnym):

wysoka staranność
wykonania

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA 5010 6005 7016 70249016 FOLIA 9005 FOLIA 3020 FOLIA

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

SIGMATEQ POLSKA



Bariera u12a rurowa
z poprzeczką
typu „A” lub „U”
wersja BC
1500/1100/48/48
002.01.01.101

Bariera u12a rurowa z poprzeczką typu „A” lub „U” tzw. „gdańska”

3

002.01

Rura
poprzeczna

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

Sposób
montażu

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

Nazwa

BARIERA u12a
TYPU „A” LUB „U”

BARIERA u12a
TYPU „A” LUB „U”

BARIERA u12a
TYPU „A” LUB „U”

BARIERA u12a
TYPU „A” LUB „U”

BARIERA u12a
TYPU „A” LUB „U”

BARIERA u12a
TYPU „A” LUB „U”

Długość

1500 mm

2000 mm

2400 mm

1500 mm

2000 mm

2400 mm

Rura
nośna

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

Zabezpieczenie

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

min. 1100 mm

Wysokość
nad gruntem Opcja

oklejenie folią
I lub II generacji

Bariera u12a rurowa
z poprzeczką
typu „A” lub „U”
wersja BC
2400/1100/48/48
002.01.01.103

Bariera u12a rurowa
z poprzeczką
typu „A” lub „U”
wersja BC
2000/1100/60/48
002.01.01.105

Bariera u12a rurowa
z poprzeczką
typu „A” lub „U”
wersja RAL
2000/1100/60/48
002.01.02.105

Bariera u12a rurowa
z poprzeczką
typu „A” lub „U”
wersja OC OG
2000/1100/60/48
002.01.03.105

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

BARIERA u12a
TYPU „A” LUB „U”

wg projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

według
projektu

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.pl SIGMATEQ POLSKA
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Osadzenie słupka w fundamencie:
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Przykręcenie stopy do podłoża (opcja):

BARIERA u12a RUROWA OWALNA
TYPU „O” tzw. „olsztyńska”

zaspawanie rurymetalowy kapturek nitowanywciskana zaślepka pvc

Rodzaje zaślepienia otworu słupka:

łatwy w montażu

bariera może być
wbetonowana w grunt

lub przykręcona do
podłoża za

pomocą stopy

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

estetyczny wygląd

002.02

wysoka staranność
wykonania

Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym, żółtym, białym, zielonym lub czarnym):

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA 5010 6005 7016 70249016 FOLIA 9005 FOLIA 3020 FOLIA

zabezpieczenie takich
miejsc jak: chodniki, ścieżki
rowerowe, wejścia do szkół

znajdujących się przy ulicach
przed nagłym wtargnięciem

na jezdnię

skuteczna ochrona stali
przed korozją

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.plSIGMATEQ POLSKA



Bariera u12a rurowa owalna typu „O” tzw. „olsztyńska”
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002.02

Bariera u12a rurowa
owalna
typu „O”
wersja BC
1500/1100/48/48
002.02.01.101

Bariera u12a rurowa
owalna
typu „O”
wersja BC
2000/1100/48/48
002.02.01.102

Bariera u12a rurowa
owalna
typu „O”
wersja BC
2000/1100/60/60
002.02.01.106

Bariera u12a rurowa
owalna
typu „O”
wersja RAL
2000/1100/48/48
002.02.02.102

Bariera u12a rurowa
owalna typu „O”
wersja ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461
2000/1100/60/60
002.02.03.106

Rura
przęsła

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

Sposób
montażu

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

Nazwa

BARIERA u12a
TYPU „O”

BARIERA u12a
TYPU „O”

BARIERA u12a
TYPU „O”

BARIERA u12a
TYPU „O”

BARIERA u12a
TYPU „O”

BARIERA u12a
TYPU „O”

Długość

1500 mm

2000 mm

1500 mm

2000 mm

1500 mm

2000 mm

Słupek

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

Zabezpieczenie
Wysokość

nad gruntem Opcja

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

BARIERA u12a
TYPU „O”

wg projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

według
projektu

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.pl SIGMATEQ POLSKA
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Przykręcenie stopy do podłoża (opcja):

1500 - 2000
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max 140

estetyczny wygląd

łatwy w montażu

bariera może być
wbetonowana w grunt

lub przykręcona do
podłoża za

pomocą stopy

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

002.03
BARIERA u12a RUROWA ZE SZCZEBLINKAMI
PIONOWYMI TYPU „M”

wysoka staranność
wykonania

Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym, żółtym, białym, zielonym lub czarnym):

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA 5010 6005 7016 70249016 FOLIA 9005 FOLIA 3020 FOLIA

bariera chroniąca pieszego
lub rowerzystę przed upadkiem

z wysokości, jeśli różnica
terenu wynosi więcej niż 0,5m

skuteczna ochrona stali
przed korozją

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.plSIGMATEQ POLSKA



Bariera u12a rurowa ze szczeblinkami pionowymi typu „M”
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002.03

Bariera u12a rurowa
ze szczeblinkami
pionowymi typu „M”
wersja BC
1500/1100/48/48/20
002.03.01.101

Bariera u12a rurowa
ze szczeblinkami
pionowymi typu „M”
wersja BC
2000/1100/48/48/20
002.03.01.102

Bariera u12a rurowa
ze szczeblinkami
pionowymi typu „M”
wersja BC
2400/1100/60/48/20
002.03.01.106

Bariera u12a rurowa
ze szczeblinkami
pionowymi typu „M”
wersja RAL
2000/1100/48/48/20
002.03.02.102

Bariera u12a rurowa
ze szczeblinami
pionowymi typu „M”
wersja ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461
2000/1100/60/48/20
002.03.03.105

Sposób
montażu

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

Nazwa

BARIERA u12a
TYPU „M”

BARIERA u12a
TYPU „M”

BARIERA u12a
TYPU „M”

BARIERA u12a
TYPU „M”

BARIERA u12a
TYPU „M”

BARIERA u12a
TYPU „M”

Długość

1500 mm

2000 mm

2400 mm

1500 mm

2000 mm

2400 mm

Rura
nośna

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

Zabezpieczenie
Wysokość

nad gruntem Opcja
Rura

poprzeczna

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

Railling

ø 20x1,5 mm

ø 20x1,5 mm

ø 20x1,5 mm

ø 20x1,5 mm

ø 20x1,5 mm

ø 20x1,5 mm

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

BARIERA u12a
TYPU „M”

wg projektu

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

według
projektu

według
projektu

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.pl SIGMATEQ POLSKA



1500 - 2000

5
0
0

i

zastosowanie
11

0
0

5
0
0

5
0
0

200

estetyczny wygląd

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

002.04 BARIERA u12b ŁAŃCUCHOWA DWURZĘDOWA
TYPU „Ł”

wysoka staranność
wykonania

Osadzenie słupka w fundamencie:
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zaspawanie rurymetalowy kapturek nitowanywciskana zaślepka pvc

Rodzaje zaślepienia otworu słupka:

Przykręcenie stopy do podłoża (opcja):

Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym, żółtym, białym, zielonym lub czarnym):

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA 5010 6005 7016 70249016 FOLIA 9005 FOLIA 3020 FOLIA

zabezpieczenie takich
miejsc jak: chodniki, ścieżki
rowerowe, wejścia do szkół

znajdujących się przy ulicach
przed nagłym wtargnięciem

na jezdnię

skuteczna ochrona stali
przed korozją

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

łatwy w montażu

bariera może być
wbetonowana w grunt

lub przykręcona do
podłoża za

pomocą stopy

SIGMATEQ

8 www.bariery-drogowe.plSIGMATEQ POLSKA



Bariera u12b łańcuchowa dwurzędowa typu „Ł”002.04

Bariera u12b
dwurzędowa
łańcuchowa typu „Ł”
wersja BC
1500/1100/48/6
002.04.01.105

Bariera u12b
dwurzędowa
łańcuchowa typu „Ł”
wersja BC
2000/1100/60/6
002.04.01.108

Bariera u12b
dwurzędowa
łańcuchowa typu „Ł”
wersja RAL
2000/1100/48/6
002.04.02.106

Bariera u12b
dwurzędowa
łańcuchowa typu „Ł”
wersja RAL
1500/1100/60/6
002.04.02.107

Zabezpieczenie

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

Opcja

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

Sposób
montażu

wbetonowanie

wbetonowanie

wbetonowanie

wbetonowanie

Nazwa

BARIERA u12b
TYPU „Ł”

BARIERA u12b
TYPU „Ł”

BARIERA u12b
TYPU „Ł”

BARIERA u12b
TYPU „Ł”

BARIERA u12b
TYPU „Ł”

wg projektu

Długość

1500 mm

2000 mm

1500 mm

2000 mm

według
projektu

Słupek

ø 48,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

według
projektu

Łańcuch

ø 5 mm
ø 6 mm

według
projektu

Wysokość
nad gruntem

min. 1100 mm

według
projektu

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

Kolor
łańcucha

biały, czerwony
biało-czerwony

(PVC)

według
projektu

biały, czerwony
biało-czerwony

(PVC)

biały, czerwony
biało-czerwony

(PVC)

biały, czerwony
biało-czerwony

(PVC)

ø 5 mm
ø 6 mm

ø 5 mm
ø 6 mm

ø 5 mm
ø 6 mm

według
projektu

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

9www.bariery-drogowe.pl SIGMATEQ POLSKA
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estetyczny wygląd

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

002.04 BARIERA u12b ŁAŃCUCHOWA JEDNORZĘDOWA
TYPU „Ł”

wysoka staranność
wykonania

Osadzenie słupka w fundamencie:
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zaspawanie rurymetalowy kapturek nitowanywciskana zaślepka pvc

Rodzaje zaślepienia otworu słupka:

Przykręcenie stopy do podłoża (opcja):

Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym, żółtym, białym, zielonym lub czarnym):

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA 5010 6005 7016 70249016 FOLIA 9005 FOLIA 3020 FOLIA

zabezpieczenie takich
miejsc jak: chodniki, ścieżki
rowerowe, wejścia do szkół

znajdujących się przy ulicach
przed nagłym wtargnięciem

na jezdnię

skuteczna ochrona stali
przed korozją

5
0
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5
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200

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

łatwy w montażu

bariera może być
wbetonowana w grunt

lub przykręcona do
podłoża za

pomocą stopy

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.plSIGMATEQ POLSKA
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002.04

Bariera u12b
jednorzędowa
łańcuchowa typu „Ł”
wersja BC
1500/1100/48/6
002.04.01.101

Bariera u12b
jednorzędowa
łańcuchowa typu „Ł”
wersja BC
2000/1100/60/6
002.04.01.104

Bariera u12b
jednorzędowa
łańcuchowa typu „Ł”
wersja RAL
2000/1100/48/6
002.04.02.102

Bariera u12b
jednorzędowa
łańcuchowa typu „Ł”
wersja RAL
1500/1100/60/6
002.04.02.103

Bariera u12b łańcuchowa jednorzędowa typu „Ł”

Zabezpieczenie

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

Opcja

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

Sposób
montażu

wbetonowanie

wbetonowanie

wbetonowanie

wbetonowanie

Nazwa

BARIERA u12b
TYPU „Ł”

BARIERA u12b
TYPU „Ł”

BARIERA u12b
TYPU „Ł”

BARIERA u12b
TYPU „Ł”

BARIERA u12b
TYPU „Ł”

wg projektu

Długość

1500 mm

2000 mm

1500 mm

2000 mm

według
projektu

Słupek

ø 48,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

według
projektu

Łańcuch

ø 5 mm
ø 6 mm

według
projektu

Wysokość
nad gruntem

min. 1100 mm

według
projektu

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

Kolor
łańcucha

biały, czerwony
biało-czerwony

(PVC)

według
projektu

biały, czerwony
biało-czerwony

(PVC)

biały, czerwony
biało-czerwony

(PVC)

biały, czerwony
biało-czerwony

(PVC)

ø 5 mm
ø 6 mm

ø 5 mm
ø 6 mm

ø 5 mm
ø 6 mm

według
projektu

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.pl SIGMATEQ POLSKA
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Osadzenie słupka w fundamencie:
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Przykręcenie stopy do podłoża (opcja):

BARIERA u12a RUROWA OWALNA ZE SZCZEBLINKAMI
PIONOWYMI TYP „LUBELSKI”

zaspawanie rurymetalowy kapturek nitowanywciskana zaślepka pvc

Rodzaje zaślepienia otworu słupka:

łatwy w montażu

bariera może być
wbetonowana w grunt

lub przykręcona do
podłoża za

pomocą stopy

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

estetyczny wygląd

002.05

wysoka staranność
wykonania

9
0
0

max 125

Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym, żółtym, białym, zielonym lub czarnym):

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA 5010 6005 7016 70249016 FOLIA 9005 FOLIA 3020 FOLIA

zabezpieczenie takich
miejsc jak: chodniki, ścieżki
rowerowe, wejścia do szkół

znajdujących się przy ulicach
przed nagłym wtargnięciem

na jezdnię

skuteczna ochrona stali
przed korozją

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.plSIGMATEQ POLSKA
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002.05

Bariera u12a rurowa
owalna ze szczeblinkami
pionowymi - lubelska
wersja RAL
1500/1100/48/35/20
002.05.01.101

Bariera u12a rurowa
owalna ze szczeblinkami
pionowymi - lubelska
wersja RAL
2000/1100/48/35/20
002.05.01.106

Bariera u12a rurowa
owalna ze szczeblinkami
pionowymi - lubelska
wersja EN ISO
1500/1100/48/35/20
002.05.02.101

Bariera u12a rurowa
owalna ze szczeblinkami
pionowymi - lubelska
wersja EN ISO
skręcana na płaskowniki
2000/1100/48/35/20
002.05.03.102

Bariera u12a rurowa
owalna ze szczeblinkami
pionowymi - lubelska
wypełniona kratą 100x100
wersja RAL
2000/1100/48/35/5
002.05.05.102

Bariera u12a rurowa owalna ze szczeblinkami pionowymi typ „lubelski”

Zabezpieczenie

ocynk ogniowy

ocynk ogniowy

ocynk ogniowy

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

Opcja

-

-

-

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

oklejenie folią
I lub II generacji

Długość

1500 mm

2000 mm

1500 mm

2000 mm

1500 mm
2000 mm

1500 mm
2000 mm

według
projektu

Wysokość
nad gruntem

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

według
projektu

Słupek

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

według
projektu

Rura
przęsła

ø 35x2 mm

ø 35x2 mm

ø 35x2 mm

ø 35x2 mm

ø 35x2 mm

ø 35x2 mm

według
projektu

Sposób
montażu

wbetonowanie;
na stopie (opcja);
skręcanie na pręt

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja);

skręcanie
na płaskownik

wbetonowanie;
na stopie (opcja);
skręcanie na pręt

wbetonowanie;
na stopie (opcja);
skręcanie na pręt

według
projektu

Nazwa

BARIERA u12a
LUBELSKA

BARIERA u12a
LUBELSKA

BARIERA u12a
LUBELSKA

BARIERA u12a
LUBELSKA

BARIERA u12a
LUBELSKA

BARIERA u12a
LUBELSKA

wypełnienie
krata 100x100mm

BARIERA u12a
LUBELSKA

wg projektu

Railling 1

ø 20x1,5 mm
ø 12 mm

ø 20x1,5 mm

ø 5 mm

według
projektu

ø 20x1,5 mm
ø 12 mm

ø 20x1,5 mm
ø 12 mm

ø 20x1,5 mm
ø 12 mm

20x4 mm
30x30x3 mm

Railling 2

20x4 mm
30x30x3 mm

20x4 mm
30x30x3 mm

20x4 mm
30x30x3 mm

-

-

-

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.pl SIGMATEQ POLSKA
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1500 - 2000

11
0

0
5
0
0

Osadzenie słupka w fundamencie:
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Przykręcenie stopy do podłoża (opcja):

BARIERA u12a SEGMENTOWA WYPEŁNIONA PANELEM
OGRODZENIOWYM TYP „BIAŁOSTOCKI”, „ŁÓDZKI”

zaspawanie rurymetalowy kapturek nitowanywciskana zaślepka pvc

Rodzaje zaślepienia otworu słupka:

łatwy w montażu

bariera może być
wbetonowana w grunt

lub przykręcona do
podłoża za

pomocą stopy

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

estetyczny wygląd

002.06

wysoka staranność
wykonania

1
0
3
0

Kolory malowania proszkowego z palety RAL:

9003 FOLIA3020 FOLIA1003 FOLIA5010 6005 7016 7024

5
0
0

200

zabezpieczenie takich
miejsc jak: chodniki, ścieżki
rowerowe, wejścia do szkół

znajdujących się przy ulicach
przed nagłym wtargnięciem

na jezdnię

skuteczna ochrona stali
przed korozją

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.plSIGMATEQ POLSKA
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002.06

Bariera u12a segmentowa
wypełniona
panelem ogrodzeniowym
„białostocka”
wersja RAL
1500/1100/50/656
002.06.01.101

Bariera u12a segmentowa
wypełniona
panelem ogrodzeniowym
„białostocka”
wersja RAL
2000/1100/50/656
002.06.01.102

Bariera u12a segmentowa
wypełniona
panelem ogrodzeniowym
„łódzka”
wersja RAL
1500/1100/48/35/656
002.06.02.101

Bariera u12a segmentowa wypełniona panelem ogrodzeniowym
typ „białostocki”, „łódzki”

Nazwa

BARIERA u12a
BIAŁOSTOCKA

BARIERA u12a
BIAŁOSTOCKA

BARIERA u12a
ŁÓDZKA

Długość

1500 mm

2000 mm

1500 mm

Słupek

ø 50X50x2 mm

ø 50X50x2 mm

ø 48,3x2 mm

Wysokość
nad gruntem

Rama

-

-

35x2 mm

Zabezpieczenie

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

Sposób
montażu

wbetonowanie;
na stopie (opcja);
skręcanie od czoła

na śrubę

wbetonowanie;
na stopie (opcja);
skręcanie na pręt

wbetonowanie;
na stopie (opcja);
skręcanie od czoła

na śrubę

Railling

panel
ogrodzeniowy

656

panel
ogrodzeniowy

656

panel
ogrodzeniowy

656

min. 1100 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

BARIERA u12a
ŁÓDZKA

wg projektu

według
projektu

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.pl SIGMATEQ POLSKA
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łatwy w montażu

bariera może być
wbetonowana w grunt

lub przykręcona do
podłoża za

pomocą stopy

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

estetyczny wygląd

002.07

wysoka staranność
wykonania

BARIERA u12a SEGMENTOWA ZE SZCZEBLINKAMI
PIONOWYMI TYP „SZCZECIŃSKI”

Osadzenie słupków w fundamencie:
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Przykręcenie stopy do podłoża (opcja):

1500 - 2000

6
8
5

11
0
0

5
0
0

5
0
0

200

max 140

Kolory malowania proszkowego z palety RAL (opcja - oklejenie folią I generacji w kolorze czerwonym, żółtym, białym, zielonym lub czarnym):

9003 FOLIA 9016 FOLIA 1003 FOLIA 5010 6005 7016 70249016 FOLIA 9005 FOLIA 3020 FOLIA

zabezpieczenie takich
miejsc jak: chodniki, ścieżki
rowerowe, wejścia do szkół

znajdujących się przy ulicach
przed nagłym wtargnięciem

na jezdnię

skuteczna ochrona stali
przed korozją

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.plSIGMATEQ POLSKA
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002.07

Bariera u12a segmentowa
ze szczeblinkami
pionowymi
„szczecińska”
wersja RAL
1500/1100/48/48/20
002.07.01.101

Bariera u12a segmentowa ze szczeblinkami pionowymi typ „szczeciński”

Bariera u12a segmentowa
ze szczeblinkami
pionowymi
„szczecińska”
wersja RAL
2000/1100/60/48/20
002.07.01.102

Sposób
montażu

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

wbetonowanie;
na stopie (opcja)

Nazwa

BARIERA u12a
SZCZECIŃSKA

BARIERA u12a
SZCZECIŃSKA

Długość

1500 mm

2000 mm

Rura
nośna

ø 48,3x2 mm

ø 60,3x2 mm

Zabezpieczenie
Wysokość

nad gruntem
OpcjaRura

poprzeczna

ø 48,3x2 mm

ø 48,3x2 mm

Railling

ø 20x1,5 mm

ø 20x1,5 mm

min. 1100 mm

min. 1100 mm

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

BARIERA u12a
SZCZECIŃSKA
wg projektu

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

oklejenie folią
I lub II generacji

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ
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łatwy w montażu

bariera może być
wbetonowana w grunt

lub przykręcona do
podłoża za

pomocą stopy

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

estetyczny wygląd

ogrodzenia sztywne,
zabezpieczające
pieszych przed

upadkiem z wysokości

002.08

wysoka staranność
wykonania

BARIERA u11a ZE SZCZEBLINKAMI PIONOWYMI
MOSTOWA

1500 - 2000

5
8
0

11
0
0
 -

 1
3
0
0

125

2
6
0

8
2
0
 -

 1
0
2
0

Kolory malowania proszkowego z palety RAL:

9003 FOLIA3020 FOLIA1003 FOLIA5010 6005 7016 7024

skuteczna ochrona stali
przed korozją

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.plSIGMATEQ POLSKA
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002.08

Bariera u11a mostowa
ze szczeblinkami
pionowymi
wersja EN ISO płaskowniki
1500/1100/100/100/50
002.08.01.101

Bariera u11a ze szczeblinkami pionowymi mostowa

Bariera u11a mostowa
ze szczeblinkami
pionowymi
wersja EN ISO płaskowniki
2000/1200/100/50/50
002.08.01.104

Bariera u11a mostowa
ze szczeblinkami
pionowymi
wersja EN ISO płaskowniki
2000/1300/100/50/50
002.08.01.106

Bariera u11a mostowa
ze szczeblinkami
pionowymi
wersja EN ISO RAL
płaskowniki
2000/1100/60/50/40
stopa 120x120x8
002.08.02.116

Bariera u11a mostowa
ze szczeblinkami
pionowymi
wersja EN ISO RAL
kształtowniki
1500/1100/60/50/40
stopa 120x120x8
002.08.03.101

Nazwa

BARIERA u11a
MOSTOWA

PŁASKOWNIKOWA

BARIERA u11a
MOSTOWA

PŁASKOWNIKOWA

BARIERA u11a
MOSTOWA

PŁASKOWNIKOWA

BARIERA u11a
MOSTOWA

PŁASKOWNIKOWA

BARIERA u11a
MOSTOWA

PŁASKOWNIKOWA

BARIERA u11a
MOSTOWA

PŁASKOWNIKOWA

BARIERA u11a
MOSTOWA

PŁASKOWNIKOWA

BARIERA u11a
MOSTOWA

PŁASKOWNIKOWA

BARIERA u11a
MOSTOWA

KSZTAŁTOWNIKOWA

Długość

1500 mm
2000 mm

1500 mm
2000 mm

1500 mm
2000 mm

1500 mm
2000 mm

1500 mm
2000 mm

1500 mm
2000 mm

1500 mm
2000 mm

1500 mm
2000 mm

1500 mm

Rama

100x12 mm

60x6 mm

100x12 mm

100x12 mm

100x12 mm

60x6 mm

60x6 mm

60x6 mm

Przeciąg

100x12 mm
50x10 mm

50x4 mm

100x12 mm
50x10 mm

100x12 mm
50x10 mm

100x12 mm
50x10 mm

50x4 mm

50x4 mm

50x4 mm

Wysokość
nad gruntem

1100 mm
1200 mm
1300 mm

1100 mm

1100 mm
1200 mm
1300 mm

1100 mm
1200 mm
1300 mm

1100 mm
1200 mm
1300 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

Zabezpieczenie

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

+ RAL

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

+ RAL

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

+ RAL

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

+ RAL

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

+ RAL

Sposób
montażu

wbetonowanie

wbetonowanie

stopa
200x150x12

wbetonowanie

wbetonowanie

stopa
120x120x8

stopa
200x150x12

stopa
120x120x8

stopa
120x120x8

Railling

50x10 mm

40x4 mm

50x10 mm

50x10 mm

50x10 mm

40x4 mm

40x4 mm

40x4 mm

BARIERA u11a
MOSTOWA

PŁASKOWNIKOWA

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

+ RAL

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ
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łatwy w montażu

bariera wbetonowywana
w grunt

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

estetyczny wygląd

wygradzające torowisko

002.09

wysoka staranność
wykonania

BARIERA MIĘDZYTOROWA PRĘTOWA
TYP „TRAMWAJOWY”

1500 - 2000

5
0
0

140

9
0
0

11
0
0

5
0
0

5
0
0

200

Osadzenie słupka w fundamencie:
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zaspawanie rurymetalowy kapturek nitowanywciskana zaślepka pvc

Rodzaje zaślepienia otworu słupka:

skuteczna ochrona stali
przed korozją

Zastrzeżenie Praw Autorskichc

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.plSIGMATEQ POLSKA
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002.09

Bariera międzytorowa
prętowa
„tramwajowa”
wersja EN ISO
2000/1100/40/30/12
002.09.01.101

Bariera międzytorowa prętowa typ „tramwajowy”

Bariera międzytorowa
prętowa
„tramwajowa”
wersja EN ISO
2000/1100/40/30/12
skręcana na płaskowniki
50x30x4mm
002.09.02.101

Nazwa

BARIERA
TRAMWAJOWA

Długość

2000 mm

2000 mm

Słupek

40X40x2 mm

Wysokość
nad gruntem

Rama

30X30X3 mm

Zabezpieczenie

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL (opcja)

Sposób
montażu

wbetonowanie;
skręcanie na pręt

Railling

ø 12 mmmin. 1100 mm

min. 1100 mm
BARIERA

TRAMWAJOWA 40X40x2 mm 30X30X3 mm ø 12 mm

wbetonowanie;
skręcanie na
płaskowniki

50x30x4 mm

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL (opcja)

BARIERA
TRAMWAJOWA
wg projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL (opcja)

Zastrzeżenie Praw Autorskichc
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łatwy w montażu

bariera wbetonowywana
w grunt

wysokiej jakości
powłoka cynkowa

estetyczny wygląd

zabezpieczenie pieszych
przed wodą, błotem, błotem

pośniegowym

002.10

wysoka staranność
wykonania

EKRANY PRZECIWBŁOTNE, OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE,
BARIERKI, TYP „POZNAŃSKI”, tzw. „RAMKA”

11
0
0

5
0
0

250

2000

5
0
0

Osadzenie słupków w fundamencie:
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Kolory malowania proszkowego z palety RAL:

9003 FOLIA3020 FOLIA1003 FOLIA5010 6005 7016 7024

skuteczna ochrona stali
przed korozją

Zastrzeżenie Praw Autorskichc
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002.10

Ekran przeciwbłotny
poliwęglan 4mm
„poznański”
wersja RAL
3000/1100/60/42/36
002.10.01.101

Ekrany przeciwbłotne, osłony przeciwbryzgowe, barierki
typ „poznański”, tzw. „ramka” 

Ekran przeciwbłotny
poliwęglan 10mm
„poznański”
wersja RAL
2000/1100/60/42/36
002.10.01.105

Ekran przeciwbłotny
poliwęglan 4mm
typ „ramka”
wersja RAL
2000/1100/42/36
002.10.02.101

Ekran przeciwbłotny
poliwęglan 4mm
10 uchwytów
typ „trzepak”
wersja RAL
2000/1100/60
002.10.03.102

Nazwa

EKRAN
PRZECIWBŁOTNY

POZNAŃSKI

Długość

2000 mm
3000 mm

Słupek

60x60x1,5 mm

Wysokość
nad gruntem

Rama 1

ø 42,4x2 mm

Sposób
montażu

wbetonowanie;
skręcanie na
płaskowniki

50x30x4 mm

Rama 2 ZabezpieczenieWypełnienie

poliwęglan
4 mm

min. 1100 mm 36x36x1 mm

2000 mm
3000 mm

60x60x1,5 mm ø 42,4x2 mm

wbetonowanie;
skręcanie na
płaskowniki

50x30x4 mm

poliwęglan
10 mm

min. 1100 mm 36x36x1 mm
EKRAN

PRZECIWBŁOTNY
POZNAŃSKI

2000 mm - ø 42,4x2 mm wbetonowanie
poliwęglan

4 mm
min. 1100 mm 36x36x1 mm

EKRAN
PRZECIWBŁOTNY

TYP RAMKA

2000 mm -
ø 48,3x2 mm
ø 60,3x2 mm

wbetonowanie;
przykręcane na
10 uchwytów

nakrętką zrywalną

min. 1100 mm

2000 mm - ø 42,4x2 mm wbetonowanie
poliwęglan

10 mm
min. 1100 mm 36x36x1 mm

EKRAN
PRZECIWBŁOTNY

TYP RAMKA

EKRAN
PRZECIWBŁOTNY

TYP TRZEPAK

- poliwęglan
4 mm

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

ocynk + RAL /
ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

EKRAN
PRZECIWBŁOTNY

wg projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

według
projektu

Zastrzeżenie Praw Autorskichc
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DZIAŁ PROJEKTOWY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy odrębny dział projektowy.
Zajmujemy się projektowaniem urządzeń do zabezpieczenia pieszych i rowerzystów, takich jak różnego rodzaju
bariery i słupki drogowe. Staranność i precyzja wykonania z wysokiej jakości materiałów daje gwarancję na lata.
Nasze doświadczenie pomaga spełnić potrzeby nawet bardzo wymagających klientów.

Zastrzeżenie Praw Autorskichc
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  Wstępny szkic

W tym bardzo ważnym punkcie
tworzenia zamówienia, klient
dostarcza szkic tego, co chce
otrzymać. Bardzo istotne jest
dokładne wykonanie i określenie
wszystkich szczegółów produktu.
Należy pamiętać, że to tu musimy
znać dokładnie sprecyzowane
wymagania klienta.

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.pl SIGMATEQ POLSKA
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Rysunek techniczny

Rysunek techniczny tworzymy na
podstawie wcześniej dostarczonego
przez klienta szkicu, projektu.
Posiada on wszystkie wymiary
i dane produktu.

Na specjalne potrzeby klienta oprócz
rysunku technicznego, tworzymy
wizualizację zamówienia. Taka forma
przedstawienia produktu, pozwala na
zobrazowanie końcowego rezultatu
zlecenia.

Wizualizacja zamówienia

Nazwa Materiał

Poręcz z rury stalowej

Pozycja

1 RO 48,3x2
Tytuł

Rysował

Numer rysunku

Skala

Data

1:15

2

3 Słupek

C-C Połączenie rur poręczy, skala 1:2

WYKOŃCZENIE:
cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze RAL 5005

1

1

3

1

3

12

RO 48,3x2

4 Wspornik poręczy PL 40x52x4

3

Przekrój podłużny przez pochylnię i dojście do peronu nr 2 st. Boronów

Przekrój poprzeczny A-A pochylni st. Boronów peron nr 2

5 Rura łącząca poręcz RO 42,4x2,6

2

6

2 Poręcz z rury stalowej RO 40x2

2 44

3

1

5

B-B Połączenie rur poręczy, skala 1:2

6 Rura łącząca poręcz RO 35x2

B-B

B-B
B-B

C-C

C-C

C-C

C-C

B-B

Wspornik poręczy, skala 1:3

2

1

3

4

SIGMATEQ
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Realizacja zlecenia

Po  z a ko ń c z e n i u  p r o c e s u
projektowego, przystępujemy do
realizacji zamówienia.  

SIGMATEQ

www.bariery-drogowe.pl SIGMATEQ POLSKA



STALOWE BARIERY OCHRONNE
I INNE URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

RUCHU DROGOWEGO

Niniejszy katalog stanowi własność SIGMATEQ POLSKA  i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jego część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody SIGMATEQ POLSKA.

SIGMATEQ POLSKA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących produktów i ich parametrów określonych w niniejszym katalogu. Wszelkie kolory zaprezentowane w niniejszym katalogu
mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych i należy je traktować jedynie poglądowo.

SIGMATEQ POLSKA dokłada starań, aby publikowane w katalogu treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego katalogu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
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SIGMATEQ

Dział Handlowy / Magazyn

ul. Jasielska 7

60-476 Poznań

tel. +48 61 639 0136

      +48 61 639 0148

Oddział Katowice

ul. Koszykowa 1C

40-781 Katowice

biuro@sigmateq.pl

Biuro

ul. Ostatnia 49

60-102 Poznań

fax +48 61 656 6686

mobile +48 728 938 061

www.bariery-drogowe.pl
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