
BARIERA
DROGOWA

Bezpiecz stwo ruchu drogowego.

NAJWY SZEJ JAKO CI WYROBY
DLA OCHRONY RODOWISKA



Powody, dla których warto stosow
bariery drogowe oferowane przez
OROME:

Estetyka – oryginalna konstrukcja, nowoczesne
wzornictwo, atwo zauwa alne przez kierowców.

Trw  – mocna i sztywna konstrukcja. Wysokiej

jako ci polietylen i nowoczesna technologia pro-

dukcji sprawiaj , e bariery drogowe s  wyj tkowo

BARIERA DROGOWA
Bariery drogowe oferowane przez OROME do szybkiego i atwego poziomego
oznakowania zmian i przekierunkowa  na pasie drogowym.

odporne  na uszkodzenia mechaniczne i na zmiany
1010 mm

Kod
produktu

ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
 [m]

warunków atmosferycznych (nie zmieniaj  kolorów
pod wp ywem promieni s onecznych - s  stabilizo-
wane UV). S  lekkie, nie koroduj , nie zawieraj ad-
nych elementów metalowych. czenie kolejnych
elementów w szereg nast puje za pomoc  wbudo-
wanych zaczepów.

TRB01000/* 1,10 0,40 0,81

TRB02000/* 2,00 0,50 0,84

Wymiary produktów mog  si  ró ni  w zakresie +/-1%.
* K cówka kodu jest uzale niona od koloru produktu: SW - bia y, RE - czerwony.

2000 mm

Kolorystyka – bariery drogowe s  dost pne standar-
dowo w kolorach bia ym i czerwonym.

Bezpiecze stwo i higiena – bariera drogowa sta-
nowi pojedynczy element, bez cz ci ruchomych.

o enie kilku elementów  tworzy sztywn  konstruk-
cj , gwarantuj c odporno  na uderzenia pojazdów
w k dych warunkach atmosferycznych. M liw
kszta towania ynnych linii, zapewnia optymalne
dopasowanie do zabezpieczanych miejsc. Zaczepy - umo liwiaj atwe

czenie kolejnych elementów
w szereg*.

Obci anie - barier
mo na dodatkowo obci y ,
zw kszaj c jednocze nie jej
stabilno .

Doradztwo techniczne – nasz zespó  ds. sprzeda y
szybko i fachowo udziela odpowiedzi na wszystkie
zapytania klientów.

Gwarancja* – wszystkie bariery drogowe posiadaj

pi cioletni  gwarancj .

Profilowana podstawa -
gwarantuje stabilno  pojedynczej
bariery, jak i ca ego szeregu.

* Istnieje mo liw czenia barier jedynie
o tych samych parametrach.

* Gwarancja dotyczy wyrobu u ywanego w sposób zgodny z zaleceniami
producenta.
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