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ROADBLOCTM

Nowa rewolucyjna bariera drogowa łączona pod różnymi kątami 
aż do 45°, nieograniczona tylko bezpośrednim złączeniem, 
bardzo stabilna z możliwością napełnienia wodą 
dla podwyższenia stabilności, możliwość nadruku logo 
wg wymagań klienta, układana na siebie - zaoszczędza 
miejsce przy magazynowaniu

New revolutionary roadbloc, the 45° Hinge Connection means 
Road Bloc™ is not limited to a straight-line connection, high 
stability allow using water and ballast, the possibility of printing 
the logo according to customer requirements, stackable - it saves 
space in storage.

kod/code   kolor/colour

9910000820999  czerwony/red
9910000880999  biały/white

TITANTM

Nowa bariera drogowa z unikalnymi właściwościami. Praktyczne 
elementy łączeniowe, które umożliwiają systematyczne łączenie 
konstrukcji. Podstawy obrotowe zapewniają wysoką stabilność 
przy wszystkich warunkach atmosferycznych. Dostępne w dwóch 
długościach - 1,5 lub 2 m.

New stacking barrier with many unique features, linking facility 
allowing system to be easily joined together, swivel feet 
attached to barrier to assure the high level of stability in all 
weather conditions, available in two lengths - 1,5 or 2 m

kod/code   kolor/colour

9910001220999 - 1,5 m  czerwony/red
9910001320999 - 2 m  czerwony/red

BARIERY DROGOWE
WORKGATE

Lekka, bardzo odporna konstrukcja ułatwiająca przenoszenie, 
składanie i magazynowanie

Lightweight, highly durable construction for easy handling, 
folding and storage

kod/code   kolor/colour

9910000520999 - 3 díly/parts  czerwono-biały/red-white
9910000570999 - 3 díly/parts  żółto-biały/yellow-white
9910000620999 - 4 díly/parts  czerwono-biały/red-white
9910000670999 - 4 díly/parts  żółto-biały/yellow-white
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DOMINATOR

Wysokiej jakości stożki masywnej konstrukcji z czarną podstawą 
i paskami odblaskowymi, możliwość nadruku logo wg wymagań 
klienta, dostarczane w rozmiarach 50cm/20”, 75cm/30”, 1m/39”

High quality cones of sturdy construction with black base 
and reflective sleeve, company logo possible, supplied in sizes 
50cm/20”, 75cm/30”, 1m/39”

kod/code   kolor/colour

9910001020051 - 50 cm            logo: 1 paleta = 200 szt/ 1 pallet=200pcs
9910001020075 - 75 cm            logo: 1 paleta = 150 szt/ 1 pallet=150pcs
9910001020001 - 1 m                logo: 1 paleta = 100 szt/ 1 pallet=100pcs

STOŻKI DROGOWE 
CONES 

Stożki posiadają paski odblaskowe. Dostarczane w rozmiarach  
45cm/18”, 53cm/21”, 60cm/24”, 75cm/30”

Cones contain reflective sleeve. Supplied in sizes 45cm/18”, 
53cm/21”, 60cm/24”, 75cm/30”

kod/code   kolor/colour

9910000320045 - 45 cm  czerwony/red
9910000320053 - 53 cm  czerwony/red
9910000320060 - 60 cm  czerwony/red
9910000320075 - 75 cm  czerwony/red

PODSTAWA BARIERY
BASE FOR WORKGATE

kod/code   kolor/colour

9910000799999  černá/black

TAŚMY OSTRZEGAWCZE

Szereg taśm z kolorystyką czerwono-biała, żółto-czarna. 
Szerokość 7cm, nawój roli 50 m, 100 m, 500 m

A range of zebra tape red/white, yellow/black. Width 7 cm, 
lengths 50 m, 100 m, 500 m;

kod/code   kolor/colour

9910000224050 - 50 m  czerwono-biały/red-white
9910000224100 - 100 m  czerwono-biały/red-white
9910000224500 - 500 m  czerwono-biały/red-white
9910000264500 - 500 m  czarno-żółty/black-yellow

odblaskowy
reflective

MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA WŁASNEGO LOGO
BEZPŁATNIE = MIN. ODBIÓR 1 PALETA

FREE LOGO = ORDER MIN. 1 PALLET (TYPE)
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ROADBLOCTM

Nowa rewolucyjna bariera drogowa łączona pod różnymi kątami 
aż do 45°, nieograniczona tylko bezpośrednim złączeniem, 
bardzo stabilna z możliwością napełnienia wodą 
dla podwyższenia stabilności, możliwość nadruku logo 
wg wymagań klienta, układana na siebie - zaoszczędza 
miejsce przy magazynowaniu

New revolutionary roadbloc, the 45° Hinge Connection means 
Road Bloc™ is not limited to a straight-line connection, high 
stability allow using water and ballast, the possibility of printing 
the logo according to customer requirements, stackable - it saves 
space in storage.

kod/code   kolor/colour

9910000820999  czerwony/red
9910000880999  biały/white

TITANTM

Nowa bariera drogowa z unikalnymi właściwościami. Praktyczne 
elementy łączeniowe, które umożliwiają systematyczne łączenie 
konstrukcji. Podstawy obrotowe zapewniają wysoką stabilność 
przy wszystkich warunkach atmosferycznych. Dostępne w dwóch 
długościach - 1,5 lub 2 m.

New stacking barrier with many unique features, linking facility 
allowing system to be easily joined together, swivel feet 
attached to barrier to assure the high level of stability in all 
weather conditions, available in two lengths - 1,5 or 2 m

kod/code   kolor/colour

9910001220999 - 1,5 m  czerwony/red
9910001320999 - 2 m  czerwony/red

BARIERY DROGOWE
WORKGATE

Lekka, bardzo odporna konstrukcja ułatwiająca przenoszenie, 
składanie i magazynowanie

Lightweight, highly durable construction for easy handling, 
folding and storage

kod/code   kolor/colour

9910000520999 - 3 díly/parts  czerwono-biały/red-white
9910000570999 - 3 díly/parts  żółto-biały/yellow-white
9910000620999 - 4 díly/parts  czerwono-biały/red-white
9910000670999 - 4 díly/parts  żółto-biały/yellow-white
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Wysokiej jakości stożki masywnej konstrukcji z czarną podstawą 
i paskami odblaskowymi, możliwość nadruku logo wg wymagań 
klienta, dostarczane w rozmiarach 50cm/20”, 75cm/30”, 1m/39”

High quality cones of sturdy construction with black base 
and reflective sleeve, company logo possible, supplied in sizes 
50cm/20”, 75cm/30”, 1m/39”

kod/code   kolor/colour

9910001020051 - 50 cm            logo: 1 paleta = 200 szt/ 1 pallet=200pcs
9910001020075 - 75 cm            logo: 1 paleta = 150 szt/ 1 pallet=150pcs
9910001020001 - 1 m                logo: 1 paleta = 100 szt/ 1 pallet=100pcs

STOŻKI DROGOWE 
CONES 

Stożki posiadają paski odblaskowe. Dostarczane w rozmiarach  
45cm/18”, 53cm/21”, 60cm/24”, 75cm/30”

Cones contain reflective sleeve. Supplied in sizes 45cm/18”, 
53cm/21”, 60cm/24”, 75cm/30”

kod/code   kolor/colour

9910000320045 - 45 cm  czerwony/red
9910000320053 - 53 cm  czerwony/red
9910000320060 - 60 cm  czerwony/red
9910000320075 - 75 cm  czerwony/red

PODSTAWA BARIERY
BASE FOR WORKGATE

kod/code   kolor/colour

9910000799999  černá/black

TAŚMY OSTRZEGAWCZE

Szereg taśm z kolorystyką czerwono-biała, żółto-czarna. 
Szerokość 7cm, nawój roli 50 m, 100 m, 500 m

A range of zebra tape red/white, yellow/black. Width 7 cm, 
lengths 50 m, 100 m, 500 m;

kod/code   kolor/colour

9910000224050 - 50 m  czerwono-biały/red-white
9910000224100 - 100 m  czerwono-biały/red-white
9910000224500 - 500 m  czerwono-biały/red-white
9910000264500 - 500 m  czarno-żółty/black-yellow

odblaskowy
reflective

MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA WŁASNEGO LOGO
BEZPŁATNIE = MIN. ODBIÓR 1 PALETA

FREE LOGO = ORDER MIN. 1 PALLET (TYPE)
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E 91 PE TIKKINA2

Czołówka z dwiema diodami LED i dwoma trybami oświetlenia 
(maksymalny i ekonomiczny), łatwy dostęp do baterii

2 LED headlamp and two lighting modes (maximum & 
economic), easy access to battery.

kod/code   kolor/colour

9906000940999

przycisk do przełączania
push button switch

2 diody LED
Two LEDs

łatwy dostęp do baterii dzięki 
szeroko otwieranej pokrywie

easy access to battery 
compartment via the wide 

opening hinged case
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