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Firma GEYER & HOSAJA jest jednym z największych w Polsce producentów mieszanek gumowych, opon 
bieżnikowanych w technologii na ciepło i na zimno oraz gumowych wyrobów formowych. 25 lat doświadczeń 
w branży gumowej, cztery zakłady produkcyjne w Partyni k/Mielca, Przeworsku, Warce i w Mielcu oraz wysoko 
wykwalifikowana kadra sprawia, iż produkowane przez nas wyroby charakteryzują się najwyższą jakością 
potwierdzoną przyznaniem certyfikatu jakości ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016.

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Na rynku polskim i europejskim jesteśmy dobrze znani z naszych progów podrzutowych wyspowych, płytowych 
i zwalniających, podstaw pod znaki, pachołków, separatorów, azyli i lemieszy do pługów odśnieżnych. Wciąż jednak 
poszerzamy naszą ofertę o nowe wyroby współpracując z największymi firmami polskimi i zagranicznymi tworząc 
wspólne przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.

Dodatkowym atutem jaki posiadają nasze wyroby jest fakt, iż produkowane są na bazie recyclingu gumowego 
(zużyte opony, odpadowe wyroby gumowe) przyczyniając się do oczyszczania naszych lasów i poboczy.

Mamy nadzieję, że jakość naszych wyrobów połączona z szybką i sprawną obsługą sprawią iż współpraca z firmą 
GEYER & HOSAJA będzie dla Państwa przyjemnością.



SŁUPEK WIELOZADANIOWY
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Słupek wielozadaniowy, który pod wpływem nacisku czy uderzenia, ugina 
się bez uszkodzenia pojazdu czy samego słupka. Ich elastyczność sprawia, że 
są znacznie bezpieczniejsze w porównaniu do innych słupków wykonanych 
z metalu, które umieszcza się na stałe w podłożu.

Nasze słupki znajdują szereg zastosowań jako odgradzające elementy małej 
architektury miejskiej. Służą one wygradzaniu zarówno terenów zielonych, 
jak i zabezpieczaniu przestrzeni parkingowych. Oprócz właściwości 
blokującej dojazd lub grodzącej i rozdzielające poszczególne obszary 
stanowi doskonały element estetyczny. Charakteryzują je także niskie koszty 
eksploatacji, ponieważ nie wymagają konserwacji.  Oprócz tego słupki mają 
wiele innych zastosowań w zależności od potrzeb.  
Mogą służyć również jako element odgradzający:

-ciągi pieszych w halach, centrach handlowych, 
- niebezpieczne zjazdy i wyjazdy z parkingów/ garaży, gdzie przez nieuwagę 
kierowcy mogą uderzyć w ścianę bądź filar, 
- na rozwidleniu dróg, jako oddzielnie pasów ruchu, 
- w szkołach nauki jazdy na placach manewrowych

Oferujemy indywidualne rozwiązania w zakresie umieszczenia logo 
lub herbu miasta. Proponujemy Państwu trzy linie stylistyczne naszych 
słupków- classic, retro oraz modern. 

Materiał:  wulkanizowana guma oznakowana pasami z odblaskowej folii 3M.
 
Montaż: Zabetonować na głębokości 500 mm w ziemi  lub stabilizacja 
piaskiem kwarcowym w plastikowej rurze. 

Zdjęcie Nazwa elementu Symbol
Średnica

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(mm)

Kolor
Elementy

odblaskowe

Słupek miejski
RETRO

SMR 100 1400 12
czarny / 
szary*

brak

Słupek miejski
MODERN

SMM 100 1400 12
czarny / 
szary*

folia 3M

Słupek miejski
CLASSIC

SMC 100 1400 12
czarny / 
szary*

folia 3M

* Na specjalne zamówienie 



GUMOWE PROGI PŁYTOWE GUMOWE PROGI PŁYTOWE
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Modułowy System Progów Zwalniających jest oryginalną propozycją firmy Geyer & Hosaja. Jest to system, umożliwia-
jący budowanie w obrębie pasa ruchu różnorodnych systemów progów liniowych, płytowych i wyspowych używając  
różnych elementów wykonanych z wulkanizowanej gumy.

System modułowy Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

ELE
ME

NT
Y Ś

RO
DK

OW
E SPS03 450 1000 0-80 24,5

SPS33 450 1000 80 38

LEW
E 

ELE
ME

NT
Y K

OŃ
CO

WE LPS03 450 1000 0-80 24,5

LPS33 450 1000 80 33

PR
AW

E 
ELE

ME
NT

Y K
OŃ

CO
WE RPS03 450 1000 0-80 24,5

RPS33 450 1000 80 33

Model 8 cm

do każdego elementu 6 zestawów montażowych

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.

GUMOWE PROGI PŁYTOWE
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Zdjęcie Nazwa elementu
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Ilość elementów

montażowych

Element najazdowy
SPS 04

500 1000 0-100 4

Element narożny
lewy LPS 04

500 1000 0-100 4

Element narożny
prawy RPS 04

500 1000 0-100 4

Element najazdowy
LPS 44

500 1000 0-100 4

do każdego elementu 4 zestawy montażowe

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2% |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.

Model 10 cm

6

RAMPA  / NAJAZD

Rampy gumowe posiadają powierzchnię anty-poślizgową, która zapewnia bezpieczny przejazd. W łatwy sposób 
likwidują niewygodne podjazdy/najazdy dla wózków inwalidzkich, paleciaków, wózków widłowych, rowerów, 
samochodów. Idealne przy wysokich krawężnikach, proste rozwiązanie nie wymagające wykonywania podjazdów 
z kostki czy betonu.

Najazd gumowy dostępny jest w dwóch wersjach o wymiarach [dł./szer./wys.]  1000x500x100 mm oraz 
1000x450x80 mm. Wymiarymożna dostosowywać indywidualnie w zależności od wymaganej szerokości oraz 
długości najazdu.Wykonanie z gumy, zapewnia ochronę przed odkształceniami.
Montaż nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań podłoża jezdni. Elementy mocuje się przy pomocy 
specjalnych śrub do podłoża asfaltu, betonu lub kostki na okres stały lub czasowy.
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Zdjęcie Nazwa elementu
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Ilość elementów

montażowych

Element najazdowy
SPS 03

450 1000 0-80 6

Element narożny
lewy LPS 03

450 1000 0-80 6

Element narożny
prawy RPS 03

450 1000 0-80 6

Element najazdowy
LPS 33

450 1000 0-80 6

do każdego elementu 4 zestawy montażowe

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2% | Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.

Model 8 cm

RAMPA  / NAJAZD



GUMOWE PROGI PŁYTOWE
PODWYŻSZONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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GUMOWE PROGI PŁYTOWE
PODWYŻSZONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

System modułowy Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

ELE
ME

NT
Y Ś

RO
DK

OW
E SPS04 500 1000 0-100 37

SPS44 500 1000 100 56

LEW
E 

ELE
ME

NT
Y K

OŃ
CO

WE LPS04 500 1000 0-100 29

LPS44 500 1000 100 36

PR
AW

E 
ELE

ME
NT

Y K
OŃ

CO
WE RPS04 500 1000 0-100 29

RPS44 500 1000 100 36

Model 10 cm

Nasz modułowy system charakteryzuje szybkość i łatwość montażu oraz duża wytrzymałość elementów. 
Antypoślizgowa struktura powierzchni spełnia europejską normę 45SRT.
Zastosowana kolorowa guma pozwala zbudować także progi płytowe z podwyższonym przejściem dla pieszych.

do każdego elementu – zestaw montażowy + łączniki

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.

GUMOWE PROGI PŁYTOWE
PODWYŻSZONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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GUMOWE PROGI PODRZUTOWE
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Gumowe progi podrzutowe to produkt przeznaczony dla szerokiej grupy użytkowników dróg pragnących zwiększyć  
poziom bezpieczeństwa. Wykonane z gumy w kolorze czarnym i żółtym. Są wyposażone w “kocie oczka” poprawiające  
widoczność progu nocą. Zastosowany materiał zapewnia wieloletnie użytkowanie oraz zachowanie koloru.

Montaż:
Progi podrzutowe charakteryzują się prostym i szybkim montażem, możliwością konstrukcji na drogach o różnych  
szerokościach na okres stały lub czasowy. Otwory  w dolnej części służą do przeprowadzenia rury stabilizującej  
montaż lub w razie potrzeby przewodów elektrycznych.

MEDAL

AUTOSTRADA
KIELCE 2000



GUMOWE PROGI PODRZUTOWE

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.
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Pojedyncze elementy Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
odblaskowe

Kolor

Element narożny LPPZ ca 260 355 55 4 --- czarny

Element narożny LPPZ z 260 355 55 4 --- żółty

Element środkowy LPPS ca 260 355 55 4
kocie 
oczka

czarny

Element środkowy LPPS z 260 355 55 4
kocie 
oczka

żółty

Przykładowe
rozwiązania

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
odblaskowe

Kolor

LPP - Set 2+1 780 355 55 12
kocie 
oczka

czarny
żółty

LPP - Set 2+2 1040 355 55 16
kocie 
oczka

czarny
żółty

LPP - Set 2+3 1300 355 55 20
kocie 
oczka

czarny
żółty

LPP - Set 2+4 1560 355 55 24
kocie 
oczka

czarny
żółty

LPP - Set 2+5 1820 355 55 28
kocie 
oczka

czarny
żółty

LPP - Set 2+6 2080 355 55 32
kocie 
oczka

czarny
żółty

LPP - Set 2+7 2340 355 55 36
kocie 
oczka

czarny
żółty



PROGI PODRZUTOWE „40”
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Gumowe progi podrzutowe to produkty przeznaczone dla szerokiej grupy uzytkowników dróg, pragnacych 
zwiekszyć poziom bezpieczeństwa. Wykonane są z gumy w kolorze czarnym i zółtym. Dla poprawy widoczności 
nocą w miejscach o ograniczonej widoczności, mogą być wyposażone w elementy odblaskowe typu „kocie oczka”.

Montaż:
Progi podrzutowe charakteryzują się prostym i szybkim montażem, mozliwoscią konstrukcji na drogach o różnych
szerokościach na okres stały lub czasowy. Dla zapewnienia dobrej instalacji na drogach zaleca się specjalnie do
tego przeznaczone śruby o wymiarach 102x10 ( w komplecie z podkładką oraz kołkiem rozporowym).

Materiał:  
Wulkanizowana guma czarna lub żółta o wysokich parametrach wytrzymałości, ścieralności.
 
Zastosowanie :
W miejscach gdzie wymagane jest ograniczenie prędkości  związane z wyjątkowym bezpieczeństwem drogowym:
na drogach osiedlowych, przy stacjach benzynowych, przy centrach handlowych, na parkingach, itp.

Pojedyncze 
elementy

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
montażowe

Elementy
odblaskowe*

Kolor

Element narożny LPPZ40 ż 200 400 50 1,7 3 --- żółty

Element narożny LPPZ40 ca 200 400 50 1,7 3 --- czarny

Element środkowy LPPS40 ca 500 400 50 8,5 4 kocie oczka czarny

Element środkowy LPPS ż 500 400 50 8,5 4 kocie oczka żółty

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
odblaskowe*

Kolor

LPP40 - Set 1 + 1 400 400 50 3,4 ---
Czarny
żółty

LPP40 - Set 2+ 1 1000 400 50 11,9 kocie oczka
Czarny
żółty

LPP40 - Set 2 + 2 1500 400 50 20,4 kocie oczka
Czarny
żółty

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.

* na życzenie klienta możliwość wklejenia taśmy odblaskowej

PROGI PODRZUTOWE „40”

Zestaw elementów montażowych: śruba / kołek / podkładka
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PROGI PODRZUTOWE 180 „LONG”

Ten model progu podrzutowego „ LONG „ jest doskonałym rozwiązaniem służącym do uspokojenia ruchu na dro-
gach osiedlowych, parkingach, terenach zakładowych, tam gdzie wymagane jest ograniczenie prędkości od 10 
km/h do 25 km/h, a więc w strefie :szkół, centrów handlowych, hoteli, stacji paliwowych, garaży itp.

Próg podrzutowy „LONG” wykonany jest z czystej wulkanizowanej gumy w kolorze czarnym lub czerwonym. 

Posiada wysokie parametry  techniczne  gwarantujące wieloletnie wykorzystywanie.

Dobrze widoczny w nocy gdyż wyposażony jest w taśmę odblaskowa 3M oraz szkiełka odblaskowe tzw. „kocie oczka”  
w ilości 8 sztuk.

Jest łatwy do zainstalowania zarówno w podłoże asfaltowe jak i betonowe.

Występuje w dwóch wysokościach 56 mm oraz 75 mm.

14



PROGI PODRZUTOWE 180 „LONG” PROGI PODRZUTOWE 180 „LONG”

Nazwa
elementu

Symbol
Długość

(mm)
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
montażowe

Elementy
odblaskowe

Kolor

Próg podrzutowy 
„LONG” 56         

element środkowy 
czerwony

PP EŚ 56 
ce LONG

1800 300 56 22 4
Taśma  3M  

+ „kocie oczka “
Czerwono/ 

biały

Próg podrzutowy 
„LONG”56 

zakończenie  
czerwony

PP EK 56
ce LONG

200 300 56 2,2 1 brak Czerwony

Próg podrzutowy 
„LONG”75 

element środkowy 
czerwony

PP EŚ 75
ce LONG

1800 300 75 34 4
Taśma  3M  

+ „kocie oczka “
Czerwono/ 

biały

Próg podrzutowy 
„LONG”75 

zakończenie  
czerwony

PP EK 75
ce LONG

1800 300 75 3,4 1 brak Czerwony

Próg podrzutowy 
„LONG 56 

element środkowy
czarny

PP EŚ 56 
ca LONG

1800 300 56 22 4
Taśma  3M  

+ „kocie oczka “
Czarno/     

żółty

Próg podrzutowy 
„LONG” 56 

zakończenie 
czarny

PP EK 56
ca LONG

200 300 56 2,2 1 brak Czarny

Próg podrzutowy 
„LONG”75 

element środkowy 
czarny

PP EŚ 75 
ca LONG

1800 300 75 34 4
Taśma  3M  

+ „kocie oczka “
Czarno/     

żółty

Próg podrzutowy 
„LONG”75 

zakończenie  
czarny

PP EK 75
ca LONG

200 300 75 3,4 1 brak Czarny

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.
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GUMOWE PROGI ZWALNIAJĄCE - LINIOWE
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Liniowy próg zwalniający jest jednym z wielu oferowanych przez Geyer-Hosaja projektów umożliwiających  
uspokojenie ruchu na drogach miejskich.
Próg zwalniający wykonany jest z gumy wulkanizowanej wyklejony odblaskową taśmą 3M Scotch Lane co zapewnia 
dobrą widoczność zarówno w dzień jak i w nocy.

MEDAL

AUTOSTRADA
KIELCE 2000



GUMOWE PROGI ZWALNIAJĄCE - LINIOWE

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.
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GUMOWE PROGI ZWALNIAJĄCE - LINIOWE



PRÓG KABLOWY / OCHRANIACZ WĘŻY STRAŻACKICH

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
odblaskowe

Kolor

CPR 500 850 90 25
żółta taśma
odblaskowa

Czarny

Próg kablowy / ochraniacz węży strażackich służy do tymczasowego zabezpieczenia  
przewodów elektrycznych, wszelkiego rodzaju kabli oraz węży strażackich.

Próg kablowy / ochraniacz węży strażackich wyposażony jest w praktyczny system 
łączenia typu „puzzle”, który umożliwia szybki i niezawodny montaż i demontaż 
odcinków o różnych długościach. 

Struktura powierzchni progu kablowego / ochraniacza węży strażackich posiada 
własności antypoślizgowe. 

Dzięki zastosowanej taśmie odblaskowej „3M” jest doskonale widoczny zarówno w 
dzień jak i w nocy.

Próg kablowy / ochraniacz węży strażackich wykonany jest z wulkanizowanej gumy 
co charakteryzuje go dużą elastycznością, wytrzymałością , gwarantując wieloletnie 
wykorzystywanie.
Posiada dwa kanały o wymiarach 75 x 70 [mm].

Zastosowanie:
- przeprowadzanie kabli / węży strażackich przez ulicę
- doprowadzenie okablowania z konsoli do sceny w czasie imprez kulturalnych, 

sportowych.
- doprowadzenie okablowania do wozów transmisyjnych, itp.

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.
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PRÓG KABLOWY / OCHRANIACZ WĘŻY STRAŻACKICH

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
odblaskowe

Kolor

CPR3 z
pokrywą

500 900 77 21 -
Czarny/

żółty

Materiał : wulkanizowana guma w kolorze czarno- żółtym .

Posiada trzy kanały, które pozwalają zabezpieczyć kable elektryczne jednocześnie z wielu
urządzeń. Jego masywna konstrukcja oraz zastosowany materiał powoduje, że jest wytrzymały na
duże naciski oraz odporny na zmienne warunki pogodowe . Antypoślizgowa powierzchnia czynią go
idealnym rozwiązaniem w wielu sytuacjach. Próg posiada pokrywę, która skutecznie zabezpiecza
kable przed warunkami atmosferycznymi. Model 3 kanałowy pozwala na oddzielnie każdego rodzaju
przewodów w osobnych zagłębieniach.

Zastosowanie:
- ochrona węży gumowych, okablowania, przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem przez
pieszych, rowerzystów, elementy z ostrymi krawędziami, koła przejeżdżających samochodów itp.,
- przy imprezach masowych, eventach, wydarzeniach kulturalnych, koncertach, maratonach,
festiwalach, jarmarkach zabezpiecza uczestników przed m.in. porażeniem prądem,
- do zabezpieczania bądź ukrycia kabli znajdujących się na podłogach magazynów, czy też
posadzkach hal przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla wózków widłowych, ruchu pieszych
bądź zakłócających techniczne ciągi komunikacyjne,
- szybkie i bezpieczne ukrycie kabli w trakcie prac tymczasowych poprawiając bezpieczeństwo ruchu
pieszego.
Dzięki temu produktowi można zyskać pewność najwyższego poziomu ochrony zarówno na zewnątrz,
jak i wewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga stałej instalacji do podłoża, wystarczy przeciągnąć
przewód celem zabezpieczenia. Szybkie i łatwe łączenie kolejnych elementów za pomocą elementu
typu &quot;puzzel&quot; pozwala stworzyć nieograniczenie długi most kablowy. Wytrzymuje tymczasowy nacisk
do 40 ton na oś.

PRÓG KABLOWY Z POKRYWĄ

N O W O Ś Ć

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.

19



PRÓG ZWALNIANIAJĄCY WYSPOWY - QUARTET

20

- Wykonany z gumy odpornej na UV
- Doskonale redukuje prędkość na wszystkich drogach
- Ekonomiczny, wodoodporny, stabilny
- Składający się z 4 elementów (2 lewe oraz 2 prawe)
- Łatwy i szybki montaż
- Specjalna, antypoślizgowa struktura powierzchni spełnia europejską normę 48 SRT
- Dobrze widoczny także w nocy dzięki właściwościom odblaskowym taśmy 3M
- Dzięki zastosowanym rozmiarom jest szczególnie przyjazny środkom komunikacji miejskiej, przy zmniejszonej 

prędkości pozwala autobusom komfortowo przejechać przez próg



PRÓG ZWALNIANIAJĄCY WYSPOWY - QUARTET

WYMIARY 1800 x 3000 x 65 [mm]

WYMIARY 1800 x 2000 x 65 [mm]

Quartet Materiał
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Szt.
Elementy

odblaskowe
Kolor

Element prawy - duży guma 900 1500 65 70 2 biała
taśma

czerwony lub
czarnyElement lewy - duży guma 900 1500 65 70 2

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.

Quartet Materiał
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Szt. Kolor

Element lewy - mały guma 900 1000 65 50 2
biała

taśma

czerwony
lub

czarnyElement prawy - mały guma 900 1000 65 50 2

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.

AKCESORIA [zestaw]
Elementy montażowe [kpl.]

(kołki i śruby)
Elementy łączące [szt.] Korki [szt.]

32 10 32

AKCESORIA [zestaw]
Elementy montażowe [kpl.]

(kołki i śruby)
Elementy łączące [szt.] Korki [szt.]

26 8 26

PRÓG ZWALNIANIAJĄCY WYSPOWY - QUARTET

- śruba, kołek, podkładka
- korek
- łącznik  ( TT)

21



AZYL SEGMENTOWY - CONSUL 50

22

MIKROKULKI
SZKLANE



Pojedyncze 
elementy

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
montażowe

Elementy
odblaskowe

Kolor*

Element narożny
z 4 otworami montażowymi ZAN 50 500 500 100 20 4

taśma
biała

czerwony

Element skrajny
z 4 otworami montażowymi ZAS 50 500 500 100 22 4

taśma
biała

czerwony

Element wewnętrzny 
z 4 otworami montażowymi ZAW 50 500 500 100 23,5 4 -- czerwony

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna

AZYL SEGMENTOWY - CONSUL 50

Zestaw elementów montażowych:  śruba / kołek / łącznik 

* Dla dużych projektów możliwa inna wersja kolorystyczna 
   Rant biały z mikrokulkami odblaskowymi na życzenie klienta.

23



AZYL SEGMENTOWY CONSUL MINI

24

MIKROKULKI
SZKLANE



Pojedyncze 
elementy

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
montażowe

Elementy
odblaskowe

Kolor*

Element narożny
z 4 otworami montażowymi ZAN MINI 500 500 120 24 4 mikrokulki

czerwony
lub

popielaty

Element wewnętrzny 
z 4 otworami montażowymi ZAW MINI 500 500 120 24 4 mikrokulki

czerwony
lub

popielaty

AZYL SEGMENTOWY CONSUL MINI

Zestaw elementów montażowych:  śruba / kołek / łącznik  (str.22)

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna. 

* Dla dużych projektów możliwa inna wersja kolorystyczna 

25



AZYL SEGMENTOWY - CONSUL

26



Pojedyncze 
elementy

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
montażowe

Elementy
odblaskowe

Kolor*

Element narożny
z 4 otworami montażowymi ZAN 800 800 100 49 4

taśma
biała

czerwony

Element skrajny
z 2 otworami montażowymi ZAS 400 800 100 26,5 2

taśma
biała

czerwony

Element wewnętrzny 
z 2 otworami montażowymi ZAW duży 400 800 100 29 2 --- czerwony

Element wewntrzny
z 2 otworami montażowymi ZAW/2 400 400 100 14 2 --- czerwony

Przykładowe
rozwiązania

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
odblaskowe

Kolor

CONSUL - Set 2x2 1600 1600 100 196
taśma
biała

czerwony

CONSUL - Set 2x3 1600 2000 100 246
taśma
biała

czerwony

CONSUL - Set 2x4 1600 2400 100 304
taśma
biała

czerwony

CONSUL - Set 3x3 2000 2000 100 318
taśma
biała

czerwony

CONSUL - Set 3x5 2000 2800 100 462
taśma
biała

czerwony

CONSUL - Set 4x4 2400 2400 100 476
taśma
biała

czerwony

CONSUL - Set 4x5 2400 2800 100 562
taśma
biała

czerwony

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.

AZYL SEGMENTOWY - CONSUL

  Zestaw elementów montażowych:  śruba / kołek / podkładka

Azyl segmentowy Consul jest elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanym z granulatu gumowego  
w kolorze ceglasto-czerwonym. Na obrzeżach wyklejonych jest taśmą odblaskową 3M w kolorze białym.
Zastosowane elementy pozwalają na zbudowanie wyspy o różnych wymiarach.
Azyl segmentowy Consul jest elementem charakteryzującym się:
- odpornością na uszkodzenia mechaniczne
- szybkością i łatwością montażu

Zastosowanie:
- na parkingach
- przy przejściach dla pieszych
- jako wyspa do rozdzielenia pasów ruchu

* Dla dużych projektów możliwa inna wersja kolorystyczna 

27



SEPARATOR ŁAŃCUCHOWY - GUMOWY

Separator łańcuchowy jest elementem  bezpieczeństwa  drogowego  ,służącym   do  czasowego lub stałego  
wydzielenie   części lub pasa drogi   na czas  robót drogowych . Może być  stosowany   do zmiany organizacji ruchu. 
Także na parkingach do wygrodzenia  poszczególnych obszarów wyłączonych z ruchu. Sprawdza się także do opa-
sania klombów, wysepek. Jest łatwy i szybki w montażu i pozwala na organizowanie bardzo nietypowych kształtów 
powierzchni, także pod różnym kątem .

Wykonany jest z  granulatu gumowego.
Występuje  w kolorze  żółtym, czarnym, czerwonym oraz białym.
Zastosowany materiał powoduje, że jest wytrzymały, nie ulega pęknięciom nawet w niskich zimowych  
temperaturach . Jest bezpieczny  także dla samochodów. 

Separator łańcuchowy  możemy   przymocować na stałe do podłoża  używając   śrub i kołków rozporowych tworząc 
trwałą stabilną konstrukcję .

Można go zestawiać w kolorach: żółto – czarnym lub czerwono – białym, dzięki czemu jest bardzo widoczny.

28



SEPARATOR ŁAŃCUCHOWY - GUMOWY

Symbol
Długość

(mm)
Szerokość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Kolor
Elementy

montażowe

SŁ ca 600 160 160 11 czerwony 1 lub 2

SŁ ce 600 160 160 11 czarny 1 lub 2

SŁ ż 600 160 160 11 żółty 1 lub 2

SŁ b 600 160 160 11 biały 1 lub 2

Zastosowanie separatora  łańcuchowego:

- wygradzanie wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonej z ruchu;
- oznakowanie zawężonego pasa ruchu  np. w czasie remontu;
- rozdzielanie dwóch  pasów ruchu;
- jako krawężnik  do opasanie nieregularnej wysepki; 
- oznakowanie pasa awaryjnego; 
- na parkingach wydzielenia obszarów  wyłączonych  z ruchu;
- zorganizowanie klombów , wysepek  zielonych , kwiatowych itp.

SEPARATOR ŁAŃCUCHOWY - GUMOWY

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.
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HOL SEPARATOR 70’, 120’

Hol - Separator 70’-120’ jest to element bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystywany w oddzielaniu dróg  
rowerowych, wydzielaniu torowisk tramwajowych od jezdni, przy wyznaczaniu miejsc parkingowych,  
odseparowaniu zatok autobusowych itp.

Pojedyncze elementy Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
montażowe

Elementy
odblaskowe

Kolor

HOL - Separator
SP/70’ 150 700 45 4,6 3

taśma
biała

czerwony
czarny

SP/120’ 150 1200 45 6,2 3

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.

Zestaw elementów montażowych:  śruba / kołek 
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STOPER PARKINGOWY

Stoper parkingowy - umożliwia dokładne parkowanie. Zabezpiecza przed uszkodzeniem innych samochodów, 
zniszczeniem trawnika. Optymalizuje wykorzystanie  powierzchni parkingowej. Idealne do garaży i na place 
parkingowe.

Doskonale służy do rozdzielenia np. ścieżki rowerowej od drogi, gwarantując bezpieczeństwo rowerzystów.
Zainstalowane otwory umożliwiają połączenie na stałe z podłożem, asfaltem lub betonem. Alternatywnie można  
także przykleić.

Taśma odblaskowa 3M sprawia, że element jest doskonale widoczny także nocą.

Pojedyncze
elementy

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
odblaskowe

Kolor

Ogranicznik parkingowy
PS ca
PS ce

120 750 100 6
taśma
biała

czarny
czerwony

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.
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Pojedyncze
elementy

Model Długość  Szerokość
Wysokość (mm) Mocowanie

Waga
(kg)

Elementy
odblaskowe

Kolor

Pojedynczy element 
MINI RONDA MRS G&H ca

1500 x 55-1140
x 30-120

6 śrub +
6 kołków +
6 korków +

łączniki

77 taśma
biała czarny

Pojedynczy element 
MINI RONDA MRS G&H ce

1500 x 55-1140
x 30-120

6 śrub +
6 kołków +
6 korków +

łączniki

77 taśma
biała czerwony

MINI RONDO

32

3m

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.



MINI RONDO

Mini rondo 03m - doskonałe rozwiązanie na małe skrzyżowania. Porządkuje ruch, ogranicza prędkość, zwiększa 
bezpieczeństwo. Łatwy i szybki montaż. Interesujący cenowo. Rewelacyjny efekt. Odporny na ścieranie. Wykonany  
z gumy odpornej na UV. 

Zestaw złożony z 8 elementów wyposażony w elementy tasmy odblaskowej 3M oraz szklane oczko, co gwarantuje 
dobrą widoczność także w nocy.

Komplet Model
Średnica

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
odblaskowe

Kolor

MINI RONDO MRS - kpl 1x8 3000 30-120 616
taśma biała

szklane oczko
czarny

czerwony

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.
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SEPARATOR PARKINGOWY

Separator parkingowy - przeznaczony do rozdzielenia miejsc parkingowych.
Ułatwia szybkie i bezpieczne parkowanie samochodu. Zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem samochodu. 
Posiada możliwość przytwierdzenia do podłoża za pomocą odpowiednich wkrętów.

Zastosowanie: parkingi miejskie, parkingi przy supermarketach, garaże, podjazdy itp.
Materiał: granulat gumowy i poliuretan.

Zastosowana taśma odblaskowa 3M powoduje, że jest doskonale widoczny także w nocy. Wytrzymały - wieloletnie  
zastosowanie. Odporny na UV.

Pojedyncze
elementy

Model Długość  Szerokość
Wysokość (mm)

Waga
(kg)

Elementy
montażowe

Elementy 
odblaskowe

SEPARATOR
PARKINGOWY

PS/180/ca 1820 x 152 x 102 17 4
taśma
biała

lub żółta

SEPARATOR
PARKINGOWY

PS/90/ca 870 x 152 x 102 8 2
taśma
biała

lub żółta

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.
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SEPARATOR PARKINGOWY

Truck stoper

To idealny produkt na miejsca parkingowe dla autokarów, autobusów, samochodów ciężarowych, więk-
szych samochodów dostawczych, a także do magazynów towarowych i magazynów, w których z pew-
nością będzie duży ruch ciężarówek. Jest montowany za pomocą kołków rozporowych bezpośrednio do 
nawierzchni parkingu. Montaż nie wymaga dodatkowego przygotowania podłoża. Doskonała widoczność 
dzięki zastosowaniu taśmy odblaskowej 3M.

Materiał: wykonany z gumy o wysokich parametrach jakościowych, odporny na uderzenia, trwały, wysoce 
skuteczny element parkingowy, wyznaczający granice stanowisk postojowych. Nie zgina się ani nie od-
kształca w wyniku nacisku pojazdów, skutecznie informuje kierowcę o obrzeżach miejsca parkingowego 
niwelując prędkość pojazdu.

N O W O Ś Ć

Pojedyńcze elementy Model
Długość Szerokość 

Wysokość (mm)
Waga
(kg)

Elementy
montażowe

Elementy
odblaskowe

Kolor

HGV Truck
Stoper

TS/HGV 1000 x 300 x 150 24,5 5 taśma żółta
czarny

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.
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36

GUMOWE ELEMENTY LEMIESZY

Do produkcji lemieszy do pługów stosuje się mieszankę gumową wzmocnioną kordem tekstylnym co znacznie 
wzmacnia produkt dając dobry parametr wytrzymałościowy. Pozwala to wykorzystywać produkt przez długi czas.
Zaopatrujemy największe i najlepiej działające przedsiębiorstwa zajmujące się utrzymaniem dróg (80% wszystkich 
Zarządów Dróg) w okresie zimowym oraz producentów sprzętu do odśnieżania.

Pojedyncze
elementy

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga 
(kg)

Pasuje do ...

P/I 250 520 50 8 WUKOM - pług P0 641

P/II 175,5 725 50 7,5 Schmidt - pług SNK 270

P/III 200 522 50 7 Kazimierza Wielka - pług P097

P/IV 175 450 50 4 Schmidt - pług SNK 300

P/VI 200 620 50 7 WUKOM - pług SNK 300

P/VII 250 3250 40 47 OZAMET OZW 32

P/VIII 250 3550 40 43 OZAMET OZW 35

P/IX 200 3250 40 31 OZAMET OZW 32

PS/I-90 212 900 50 10 Lemiesze gumowo – metalowe

PS/I-120 212 1200 50 15 Lemiesze gumowo – metalowe

Produkujemy także lemiesze na dowolny wymiar.
Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.



NAKŁADKA/MATA ANTYWEGETACYJNA

Nakładka antywegeacyjna 

Fi 300 mm, otwór pod słupek U1 lub dowolny 
Fi 600 mm, otwór pod słupek U1 lub dowolny 

Materiał: granulat gumowy
Zastosowanie: wokół słupków i barier drogowych jako element 
zabezpieczający przed niepożądanym wzrostem roślinności

Mata antywegetacyjna arkusze/rolki

Materiał: granulat gumowy

Rozmiar: Arkusz 1000x1200x(8,10,12) mm
Rolki szerokość: 500 -1000 mm, grubość: 8,10 mm, długość: 22m

Zastosowanie: 
- wzdłuż dróg, autostrad, linii kolejowych, lotnisk,
- ochrona słupów, filarów na parkingach,
 - redukują ryzyko przypadkowych uszkodzeń pojazdów w obszarach 
przemysłowych, magazynach minimalizują ryzyko uszkodzenia kolumn 
przez wózki, wózki widłowe.

500x500x20 mm, otwór pod słupek U1 lub dowolny

Zalety: stosując nakładki/maty antywegetacyjne pozbywasz się zbędnych chwastów oraz eliminujesz 
kosztowne koszenie niekiedy wielokrotnie w ciągu roku. Dzięki zastosowanej technologii (właściwa 
gęstość) woda przenika przez nakładki/maty w głąb ziemi dając życie dla drobnoustrojów. Łatwy montaż 
bez użycia specjalistycznych narzędzi, nie wymaga udziału specjalistycznych ekip montażowych.
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Gumowa Płytka „BRAJL”  
wykonana z wulkanizowanej, kolorowej gumy, stanowi rodzaj oznakowania poziomego ułatwiającą poruszanie się 
osobom niepełnosprawnym. Płytka „BRAJL” jest elementem bezpieczeństwa drogowego dla ludzi niewidomych, która 
pomaga im bezpiecznie pokonywać przeszkody na swojej drodze. Zaletą naszej płytki jest to, że można ją zainstalować 
bez ingerowania w istniejącą nawierzchnię. Jest elastyczna, o dużych parametrach wytrzymałości. Do zastosowania 
jej na istniejących betonowych lub asfaltowych nawierzchniach zaleca się stosowanie kleju polimerowego.

Nasza płytka produkowana jest w wymiarach : 60 cm x 30 cm 
Strukturę płytki  “BRAJL” stanowią wypustki o średnicy 35 mm i wysokości 6,5 mm lub paski rozłożone równomiernie 
na powierzchni płyty w odstępach około 50 mm, Kolorystyka naszej płytki jest dowolna, lecz zalecany jest kolor 
żółty ponieważ jest on najlepiej rozpoznawalnym kolorem przez osoby niedowidzące. Używana do produkcji guma 
najwyższej jakości sprawia, że produkt nasz jest niezwykle wytrzymały, trudno ścieralny, co jest potwierdzone 
wynikami badań technicznych oraz technologicznych . Doświadczenia laboratoryjne wykazały również, że płytka typu 
„BRAJL” jest odporna na działanie mrozu, soli drogowej. Produkt nasz charakteryzuje się odpornością na starzenie.

Płytki „BRAJL” są stosowane jako płytki ostrzegawcze: 
- na przystankach autobusowych,
- stacjach metra,
- peronach kolejowych,
- przejściach dla pieszych oraz wszelkich elementach architektury drogowej, gdzie wymagane jest oznakowanie 

ostrzegawcze dla osób niewidomych.

PŁYTA BRAJL
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PŁYTA BRAJL
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PODSTAWY POD ZNAKI I SŁUPKI DROGOWE

40

Pojedyncze
elementy

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Otwory Kolor

Podstawa pod znaki 
drogowe 

(duża)
GPD 400 700 110 25

     50
□ 40
□ 60

czarny

Podstawa pod znaki 
drogowe

(mała)
GPM 380 480 110 12,5

    50
□ 60
□ 40

czarny

Podstawa pod znaki 
drogowe (ośmiokątna)

GPO 400 400 60
7,5
6,5

     50
      110

czarny

Podstawa pod znaki 
drogowe (model skan-

dynawski)
GPS 400 700 114 15

szczelina
230x4

czarny

Podstawy pod znaki drogowe to stabilne i niełamliwe elementy zastępujące obciążenia z betonu, worków z 
piaskiem, felg. Wykonane są z gumy (recycling).
Doskonale sprawdzają się jako elementy oznakowania pionowego przy czasowej organizacji ruchu drogowego .     
Posiadają różne otwory montażowe dostosowane do najczęściej używanych znaków .
Zastosowany materiał gumowy powoduje , że są odporne na uderzenia oraz działanie niskich temperatur.

Tolerancja wymiarów  i wagi  +/-   2%  |  Szczegółowe dane techniczne i technologiczne dotyczące wyrobu zawiera specyfikacja techniczna.



KRAWĘŻNIK GUMOWY

Zastosowany materiał powoduje, że krawężnik gumowy w całej swej długości jest bardzo elastyczny. 
Dzięki temu można go wykorzystać do powierzchni prostych i okrągłych. Doskonale chroni opony przed  
uszkodzeniem w przypadku najechania.

Można go wykorzystać do opasania wysepek drogowych i ronda. Dobrze sprawdza się także w tunelach oraz  
głębokich garażach.

Zastosowana taśma odblaskowa powoduje, że jest dobrze widoczny nocą.

Posiada 3 otwory umożliwiające montaż do podłoża.

Pojedyncze elementy Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy
montażowe

Elementy
odblaskowe

Kolor

Krawężnik elastyczny
EKG ca
EKG ce

90 1000 100 7 3
taśma
biała

czerwony 
czarny
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Gumowy separator drogowy jest elementem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, służącym do szybkiego i  łatwego pozio-
mego oznakowania zmian i przekierunkowań w pasie drogo-
wym. Element wykonany jest z gumy (recycling), a płaszczyzny 
boczne wyklejone są taśmą odblaskową występuje również w 
kolorze żółtym.

Elementy wyposażenia dodatkowego:
- Znak U-6 na przegubie elastycznym /lub z PCV
- Element odblaskowy “grzybek”

Pojedyncze
elementy

Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Mocowania
Elementy 

odblaskowe
Otwory

Element środkowy SD/es ca 240 1130 80 13,5 2
*taśma
 żółta

45
□ 40x40
□ 60x60

Element środkowy SD/es/z 240 1130 80 13,5 2 -
45

□ 40x40
□ 60x60

Element 
zakończeniowy

SD/zak 240 1130 80 11,5 2
*taśma 
 żółta

45
□ 40x40
□ 60x60

Element 
zakończeniowy

SD/zak 240 1130 80 11,5 2 -
45

□ 40x40
□ 60x60

GUMOWY SEPARATOR DROGOWY

*taśma biała na życzenia klienta



SEPARATOR PUNKTOWY

Zdjęcie Model
Szerokość

(mm)
Długość

(mm)
Wysokość

(mm)
Waga
(kg)

Elementy 
odblaskowe

Otwory

PS c 240 1000 80 11
*taśma

żółta

45
□ 40x40
□ 60x60

PS z 240 1000 80 11 -
45

□ 40x40
□ 60x60
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*taśma biała na życzenia klienta

Przeznaczony do optycznego i mechanicznego:
- rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,
- oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
- wyznaczenia toru jazdy pojazdów,
- wyznaczenia zwężonych pasów ruchu,
- wyznaczania krawędzi jezdni
oraz przeciwdziałania niepożądanemu przejeżdżaniu na powierzchnie wyłączone z ruchu, ciągi piesze i rowerowe.

Separatory należy stosować w szczególności tam, gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocą znaków
poziomych jest niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu w związku z
prowadzonymi robotami w pasie drogowym jak również jako stałe urządzenia bezpieczeństwa.

Element wykonany jest z gumy (recykling), a płaszczyzny boczne wyklejone są taśmą odblaskową.

Występuje również w kolorze żółtym.

Elementy wyposażenia dodatkowego:
- znak U-6 na przegubie elastycznym
- element odblaskowy „grzybek”



PACHOŁKI DROGOWE

Pachołki stosowane są m.in. do: wyznaczania skosów, 
wyznaczania toru jazdy pojazdów, prowadzenia robót 
krótkotrwałych lub szybko postępujących, awaryjnego, 
doraźnego oznakowania miejsca niebezpiecznego, 
zabezpieczenia świeżo malowanych linii oznakowania 
poziomego wzdłuż jezdni. 

Pachołki wykonane są z  miękkiego fluorescencyjnego 
tworzywa PCV w kolorze pomarańczowym.

Pojedyncze
elementy

Model
Wysokość

(mm)
Podstawa

(mm)
Waga 

bez dociążenia (kg)

Pachołek drogowy FC70 750 400x400 3

Pachołek drogowy FC50 500 300x300 1,2

Pachołek drogowy FC30 300 200x200 0,8
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