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BArIery Do wyzNACzANIA szLAKÓw KomUNIKACyJNyCH

 • Modułowe – wymiana poszczególnych części
 • Idealne do ochrony regałów magazynowych i maszyn
 • Elastyczny materiał odkształca się podczas uderzenia i powraca 
do pierwotnego kształtu po kolizji
 • W 100% podlegają recyklingowi
 • W znaczny sposób redukują koszty konserwacji
 • Rożne wersje produktu umożliwiają, dopasowanie do indywi-  
dualnych potrzeb

 • Pochłaniają energię uderzenia 
 • Nie niszczą wózków 
 • Przebadane przez TÜV i zgodne z normą DIN EN 15512
 • Nadają się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń 
 • Łatwy montaż – elementy mocujące w zestawie
 • Zredukowane do minimum koszty napraw i konserwacji
 • Uniwersalny zakres zastosowań – w produkcji, magazynie lub 
logistyce
 • Dostępne niestandardowe długości umożliwiają idealne dopa-  
sowanie do indywidualnych potrzeb

https://www.youtube.com/watch?v=Q7ZGB_h8z2I&feature=youtu.be


do osłony kolumn o średnicy:
• od 100 do 800 mm
wysokość słupków:
• 1200 mm
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Modele
zATrzAsKowA oDBoJNICA A

bez montażu do podłogi

trzy wysokości: 

• 400 mm 

• 600 mm 

• 1000 mm 

dla słupków o szerokości 

• 75 – 100 mm 

• 100 – 125 mm

średnica 200 mm

trzy wysokości:
• 516 mm
• 766 mm
• 1200 mm

+ słup z pierścieniem obrotowym

• średnica 200 mm

• wysokość 1200 mm

wysokość słupków:
•  516 mm 
 rura łącząca ś
• rednica 160 mm 
o standardowej długości:
• 930 mm 
lub pod indywidualne zamówienie

wysokość słupków:
• 750 mm 
dwie rury łączące:
• średnica 160 mm 
o standardowej długości: 
• 930 mm 
lub pod indywidualne zamówienie

3 lub 4 belki poprzeczne o standardowej długości:
•  1510 mm 
lub pod indywidualne zamówienie

wysokość słupków:
• 1200 mm
3 belki poprzeczne:
• średnica 63 mm 
 • dolna rura średnica 160 mm

wysokość słupków:
• 1200 mm
2 belki poprzeczne 
• średnica 63 mm 
• 2 dolne rury średnica 160 mm 

eLAsTyCzNy słUP B

eLAsTyCzNA BArIerA D eLAsTyCzNA BArIerA D

BARIERA E BArIerA L

BArIerA HBArIerA C
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osłoNA KoŃCÓw reGAłÓw G 

BARIERA F BARIERA F

BARIERA MBrAmKA J NA KÓłKACH LUB Bez

osłoNA KoŃCÓw reGAłÓw G 

wysokość:
•  516 mm

długość:
• 1100 mm 
• 2500 mm

wysokość:
• 750 mm

długość:
• 1100 mm 
• 2500 mm

wysokość:
 • 1200 mm

długość:
 • 1000 mm 
 • 1500 mm
 • 2000 mm

wysokość:
 • 1200 mm

długość:
 • 1000 mm 
 • 1500 mm
 • 2000 mm

średnica: 
 • 160 mm 

długości:
 • 500 mm
 • 1300 mm

długości barier bez kół:
 • 1200 mm 

długość:
 • 1000 mm
 • 500 mm
 • 2000 mm
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Co dają?
 • PIerw szy Przy PA DeK – ból nie tylko dol nego odcinka ple ców, 
ale także wielu innych czę ści ciała spo wo do wany dłu go trwa łą pra-
cą w pozy cji sto ją cej. 

>4h

1 na 6

 • DrUGI Przy PA DeK – pośli zgnię cia się, poprzez śli ską posadzkę, 
roz lane płyny, zbyt szyb kie porusza nie.

Te dwa przypadki znajdują swoje rozwiązanie w jednym odpowiednio dobranym produkcie – macie 
ergonomicznej. Maty są rozwiązaniem korzystnym zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy.
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IzoLACJA 
Maty zabezpieczają pracowni-
ków przed kontaktem z zimnymi 
i mokrymi posadzkami. Popra-
wiają ogólne samopoczucie
pracowników.

AmorTyzACJA
Maty amortyzują i chronią przed 
zniszczeniem spadające mate-
riały, narzędzia oraz samą
posadzkę. Tłumią hałas.

reDUKCJA zmĘCzeNIA
Maty wykonane z odpowied-
nich, sprężystych materiałów 
poprawiają krążenie krwi 
w nogach, redukują zmęczenie 
i zwiększają komfort pracy.

ANTyPoŚLIzGowe
Maty zwiększają przyczepność
dzięki odpowiednim fakturom
i wzorom powierzchni.
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Dostępne kolory: Dostępne wymiary:

Pełne rolki o długosci 22,8 m oraz długości 
na zamówienie o szerokościach:

60 cm, 91 cm, 122 cm, 152 cm

60 cm x 91 cm, 91 cm x 150 cm, 
91 cm x 3 m, 91 cm x 6 m

Testowanie wyrobu:

Good Better Best Superior

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

DoDATKowe:

 • technologia uni fusion – odklejenie górnej od dolnej warstwy jest 
niemozliwe
 • zalecenia OSHA 1910‒144 – żółte krawędzie
 • spód pokryty powłoką przeciw przesuwaniu

 • diamentowy wzór grwarantuje dobrą przyczepność i łatwe obroty
 • nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie 
zawiera sylikonu i metali ciężkich
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D13 – rowkowanie wzdłuż – dobra przyczepność, 
dostępne kolory czarno-żółty i szary

Dostępne kolory:

Dla modelu 419

Pełne rolki o długosci 18,3 m oraz długości na zamówienie 
o szerokościach:

Dostępne wymiary:

60 cm, 91 cm, 122 cm,

60 cm x 91 cm, 91 cm x 150 cm

Testowanie wyrobu:

Good Better Best Superior

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

D06– rowkowanie poprzeczne – dobra przy-
czepność, łatwość zamiatania, dostępne kolory 
czarno-żółty i szary

DoDATKowe:

 • powłoka Dyna-ShieldTM przedłużająca trwałość wyrobu do 50%
 • zalecenia OSHA 1910‒144 – żółte krawędzie

 • do wyboru 4 rodzaje powierzchni
 • nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową,  
nie zawiera sylikonu i metali ciężkich
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E56, E58, F56SM, F56SFR, 
F61S,H56SFR

OBSZARY: SUCHE UŻYTKOWANIE: INTENSYWNE

Grubość: 
materiał: 

waga: 
Antypoślizgowość: 

wykończenie: 

DoDATKowe:
 • zalecenia OSHA 1910‒144 – żółte krawędzie
 • nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, 
nie zawiera silikonu i metali ciężkich
 • moduły 91 x 91 cm wyposażone w łączniki pozwalające na montaż 
na dowolnej powierzchni

19 mm
wytrzymałe mieszanki gum dla 
różnych zastosowań
12,7 kg/m2/moduł
R9 wg DIN 51130
maty kompatybilne z systemem 
listw najazdowych

Właściwości antypoślizgowe (H56sfr)

Testowanie wyrobu:
Good Better Best Superior

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

F56sFr– mieszanka 100% gum nitrylowych, 
odporna na działanie większości olejów prze-
mysłowych i odpowiednia na stanowiska prac 
spawalniczych. Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1  
wg EN 13501‒1

e56 – mieszanka 100% gum naturalnych, 
materiał gumowy ogólnego zastosowania

e58 – mieszanka 100% gum naturalnych o wła-
ściwościach rozpraszających ładunki antystatycz-
ne. Zgodna z normą IEC61340‒4‒1 (kategoria DIF), 
zmierzona rezystancja Rg 106 – 109 Ω, Rp 106 – 109 
Ω. Opcjonalnie przewody uziemiające

F61S Mieszanka 100% gum nitrylowych o wła-
ściwościach rozpraszających ładunki antysta-
tyczne. Zgodna z normą IEC61340‒4‒1 (katego-
ria DIF), zmierzona rezystancja Rg 106 – 109 Ω,  
Rp 106 – 109 Ω
Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 wg EN 13501‒1
Odporna na działanie większości olejów przemy-
słowych i odpowiednia na stanowiska prac spa-
walniczych. Dodatkowo można dokupić przewody 
uziemiające

 H56sFr – mieszanka 100% gum nitrylo-
wych, powierzchnia cierna Grip Step do miejsc 
o zwiększonym ryzyku  poślizgnięcia, odporna 
na działanie większości olejów przemysłowych 
i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych. 
Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 wg EN 13501‒1

F56s – mieszanka 100% gum nitrylowych, odpor-
na na działanie większości olejów przemysłowych

Dostępne kolory: Dostępne wymiary:

91 cm x 91 cm

Akcesoria:

Łączenie modłułów:

Listwy męskie oraz żeńskie dostępne 
w kolorach czarnymi żółtym 
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D60, D62, D63, D64, D65

DoDATKowe:
 • zalecenia OSHA 1910‒144 – żółte krawędzie
 • nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozo-
nową, nie zawiera silikonu i metali ciężkich
 • moduły 91 x 91 cm wyposażone w łączniki pozwalające na mon-
taż na dowolnej powierzchni
 • nadzwyczajna zdolność redukcji zmęczenia dzięki unikalnej, 
elastycznej konstrukcji maty, powierzchni bąbelkowej
 • od spodu mata jest podzielona siatką na sekcje 30 cm x 30 cm, 
która ułatwia docinanie maty i dopasowanie do niemalże każde-
go obszaru

OBSZARY: SUCHE UŻYTKOWANIE: INTENSYWNE

Grubość:
materiał: 

waga: 
Antypoślizgowość: 

wykończenie: 

13 mm
wytrzymałe mieszanki gum dla 
różnych zastosowań
10 kg/moduł
R9 wg DIN 51130
maty kompatybilne 
z systemem listw najazdowych

Dodatkowe elementy:

Dostępne wymiary:

91 cm x 91 cm

Akcesoria:

Łączenie modłułów:Dostępne kolory:

Listwy męskie oraz żeńskie dostępne 
w kolorach czarnymi żółtym 

Testowanie wyrobu:
Good Better Best Superior

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

D60 – mieszanka 100% gum naturalnych, materiał ogólnego zastosowania

D65 – mieszanka 100% gum nitrylowych. Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 
wg EN 13501‒1 Odporna na działanie większościci olejów przemysłowych 
i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych

D64 – mieszanka 100% gum naturalnych o właściwościach rozpraszają-
cych ładunki antystatyczne. Zgodna z normą IEC61340‒4‒1 (kategoria DIF), 
zmierzona rezystancja Rg 106 – 109 Ω, Rp 106 – 109 Ω. Klasyfikacja ogniowa 
Bfl-S1 wg EN 13501‒1. Odporna na działanie większości olejów przemysło-
wych i odpowiednia na stanowiska prac spawalniczych

D62 – mieszanka 100% gum nitrylowych, odporna na działanie większo-
ści olejów przemysłowych

D63 – mieszanka 100% gum naturalnych o właściwościach rozpraszają-
cych ładunki antystatyczne
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KoNTAKT 
4 safety sp. z o.o.
Konopnickiej 16a, 05‒250 Radzymin
biuro@4safety.pl
Tel./fax: 22 760 33 24
Tel. kom.: +48 600 000 306 
www.4safety.pl

Zapraszamy 
do kontaktu

skontaktuj sie z nami,  aby bliżej poznać możliwości jakie daje 
korzystanie z szerokiej gamy produktów z branży BHP 

wejdź na nasz kanał youtube: 
obejrzyj nasze produkty

mailto:biuro%404safety.pl?subject=
tel:227603324
tel:+48600000306
http://www.4safety.pl
https://4safety.pl/

