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Bariery ochronne wykonane z tworzywa sztucznego

Mamy za sobą lata doświadczeń w branżach zabezpie -

kach - nawet w środowisku elektroenergetycznym czy

są uniwersalne, trwałe i łatwiejsze w użytkowaniu niż
bariery stalowe. Mogą być stosowane w każdych warun -

czeń tymczasowych i docelowych różnych typów i zakre -

w miejscach, gdzie występuje ryzyko długotrwałego

sów. Tworzymy bardzo doświadczony zespół fachow -

działania wilgoci.

ców, którego celem jest dostarczanie innowacyjnych
rozwiązań produktowych i technologicznych z zakresu

Bariery ochronne PVC to doskonałe zabezpieczenie

zabezpieczeń związanych z realizacjami budowlanymi,

wszelkiego rodzaju prac remontowych, instalatorskich

eventowymi oraz segmentem logistyki i magazynowania.
Naszą pasją jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

z sektora wodno-kanalizacyjnego, gazowniczego, dro -

Coraz większa i stale rosnąca świadomość w zakresie

gowego lub energetycznego. Świetnie sprawdzają się

zabezpieczeń realizacji różnych zadań stała się dla nas

również w branży eventowej jako skuteczne wygro -

wyzwaniem. Nasze pomysły i innowacje wprowadzamy

dzenie przeciwtłumowe lub jako niezbędny element

w życie, tworząc portfolio nowoczesnych, ergonomicz -

wyznaczania poszczególnych stref w trakcie organizacji

nych i spełniających wymagania współczesnego rynku

imprez masowych.

produktów z tworzyw sztucznych. Pragniemy coraz
bardziej poszerzać swoją ofertę, opierając się o nowe

Tymczasowe bariery PVC są lekki, łatwe do przewo -

doświadczenia, technologie i potrzeby naszych odbior -

żenia, składania i rozkładania. Nie posiadają ostrych

ców.

krawędzi. Można za ich pomocą tworzyć specjalne ciągi
komunikacyjne, zabezpieczać miejsca niebezpieczne
bądź czasowo wyłączone z eksploatacji, np. wykopy,
otwarte studzienki, kanały, włazy.
Barierki tymczasowe PVC pozwalają szybko i łatwo

VANDERLINE
be on the safe side

tworzyć skuteczne, stabilne i estetyczne ogrodzenie

Nawiążemy stałą współpracę z partnerami, odbior -

- mogą być stosowane także we wnętrzu budynków,

Zapewniamy pełne wsparcie techniczne i merytoryczne

i produkcyjnych.

ochronne.
Bariery tymczasowe PVC - jako wygrodzenia typu BHP
w obiektach przemysłowych, halach magazynowych

w zakresie oferowanych rozwiązań produktowych
i marek własnych. Szczegółowych informacji dotyczą cych możliwości kooperacji udzieli Państwu nasz Dział
Handlowy.
Zarząd i zespół Spółki
VANDERLINE

Najwyższa
jakość,
trwałość
i bezpieczeństwo!

Bariery ochronne PVC

ENIGMA
Bariery PVC „ENIGMA” (bariery ochronne, bariery prze ciwtłumowe, bariery imprezowe, bariery typu BHP) - to
wykonane z polietylenu dużej gęstości (HDPE) przęsła
zaporowe stosowane przy organizacji różnego rodzaju
imprez masowych (np. festiwali, koncertów, biegów
ulicznych, festynów).
Za pomocą barier ENIGMA można wytyczać specjalne
ciągi komunikacyjne oraz zabezpieczać miejsca niebez pieczne bądź czasowo wyłączone z eksploatacji,
np. wykopy, studzienki czy remontowane chodniki.

Możliwość wykonania
barier w różnych wersjach
kolorystycznych

Doskonałe
zabezpieczenie typu
przeciwtłumowego
Wygrodzenie ochronne
w sąsiedztwie infrastruktury
energetycznej

Dane techniczne oraz informacje użytkowe:
–

kolor podstawowy - szary,

–

po ustawieniu duża stabilność
i odporność na przewracanie,

–

tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),

–

specjalne otwory montażowe umożliwiające
mocowanie tablic informacyjnych lub
reklamowych bez ingerencji w strukturę
barier,

–

obrotowe “stopy” (360°),

–

brak ostrych krawędzi oraz wystających śrub
lub nitów,

–

wysoka trwałość i odporność na
uszkodzenia,

–

–

łatwość montażu/demontażu,

–

–

łatwość transportu i składowania,

Szerokość

2000 mm

Wysokość

1100 mm

możliwość wykonania barier w różnych
wersjach kolorystycznych,

Głębokość

50 mm

możliwość wykonania barier
z indywidualnym oznakowaniem
(np. logotypy, marki handlowe itp.),

Waga

9,90 kg

Bariery ochronne PVC

NEOS
Bariery PVC „NEOS” (zapory drogowe typu U-20, dro gowe bariery ochronne, bariery BHP) należą do najbar dziej uniwersalnych barierek produkowanych metodą
rozdmuchową. Cechuje je wysoka jakość wykonania
oraz szerokie możliwości zastosowań. Te tymczasowe
wygrodzenia ochronne są produkowane z polietylenu
o dużej gęstości (HDPE), co decyduje o ich wyjątkowej
trwałości. Stanowią doskonałe rozwiązanie dla podmio tów z różnych branż, które odpowiedzialnie podchodzą
do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bariery NEOS - podobnie jak wszystkie bariery ochronne
PVC z naszej oferty - są bardzo proste w montażu
i demontażu. Można je w łatwy sposób transportować
i magazynować. Idealnie nadają się do zabezpieczania
wszelkiego rodzaju prac instalatorskich i interwencyj nych, np. przy usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych,
ciepłowniczych czy energetycznych. Dzięki zastoso waniu biało-czerwonego pasa ostrzegawczego, bariery
NEOS mogą być wykorzystywane przy pracach dro gowych jako zapory typu U-20. Za ich pomocą można
również wyznaczać zastępcze ciągi komunikacyjne dla
pieszych oraz oznaczać miejsca niebezpieczne bądź
czasowo wyłączone z eksploatacji (wykopy, studzienki).

Dane techniczne oraz informacje użytkowe:
–

kolor podstawowy - pomarańczowy,

–

–

ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej
jakości biało-czerwoną folią odblaskową

po ustawieniu duża stabilność
i odporność na przewracanie,

Szerokość

2000 mm

–

–

tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),

możliwość łączenia barier na terenie
z uskokiem (np. chodnik/krawężnik jezdnia),

–

obrotowe „stopy” (360°),

Wysokość

1000 mm

–

–

brak ostrych krawędzi oraz wystających
śrub lub nitów,

możliwość dodatkowego łączenia
barier za pomocą opasek zaciskowych
(zabezpieczenie przed wysunięciem),

Głębokość

50 mm

możliwość wykonania barier w różnych
wersjach kolorystycznych,
możliwość wykonania barier
z indywidualnym oznakowaniem
(np. logotypy, marki handlowe itp.),

Waga

11,20 kg

–

wysoka trwałość i odporność na
uszkodzenia,

–

–

łatwość montażu/demontażu,

–

–

łatwość transportu i składowania,
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Bariery ochronne PVC

SCAVIA
Bariery PVC „SCAVIA” (zapory drogowe typu U-20, dro gowe bariery ochronne, bariery BHP) to pokrewne pro dukty dla barier NEOS. Można je stosować wymiennie,
SCAVIA powinny być wykorzystywane przede wszyst kim w tych miejscach, gdzie liczy się ostrzegawczy
charakter zabezpieczeń. Posiadają one - oprócz dużego,
poziomego biało-czerwonego pasa z folii odblaskowej
w górnej części - jeszcze dodatkowe paski odblaskowe
na pionowych szczeblinkach, co sprawia, że bariery są
zdecydowanie lepiej widoczne. Bariery SCAVIA - podob nie jak wszystkie bariery ochronne PVC z naszej oferty

Są bardzo łatwe do montażu/demontażu, jak również

- cechuje funkcjonalność, prostota i mobilność.

do transportu i magazynowania. Idealnie nadają się do
zabezpieczania wszelkiego rodzaju prac instalatorskich
i interwencyjnych, np. przy usuwaniu awarii wodno -kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy energetycznych.
Dzięki zastosowaniu biało-czerwonego pasa ostrzegaw czego oraz elementów odblaskowych na pionowych
szczeblinkach, bariery SCAVIA świetnie sprawdzają się
przy pracach drogowych jako zapory typu U-20.
Za ich pomocą można również wyznaczać zastępcze
ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz oznaczać miej -

Możliwość łączenia
barier za pomocą
złączek

sca niebezpieczne bądź czasowo wyłączone z eksplo atacji (wykopy, studzienki).

Dane techniczne oraz informacje użytkowe:
–

kolor podstawowy - pomarańczowy,

–

–

ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej
jakości biało-czerwoną folią odblaskową,

po ustawieniu duża stabilność
i odporność na przewracanie,

–

–

dodatkowe elementy odblaskowe
na szczeblinkach (folia odblaskowa),

specjalne otwory montażowe umożliwiające
mocowanie tablic informacyjnych lub
reklamowych bez ingerencji w strukturę barier,

–

możliwość łączenia z barierami NEOS,

–

Szerokość

2000 mm

Wysokość

1000 mm

możliwość dodatkowego łączenia za pomocą
specjalnych złączek (zabezpieczenie przed
wysunięciem),

Głębokość

50 mm

Waga

11,20 kg

–

tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),

–

obrotowe „stopy” (360°),

–

brak ostrych krawędzi oraz wystających śrub
lub nitów,

–

–

wysoka trwałość i odporność
na uszkodzenia,

możliwość wykonania barier w różnych
wersjach kolorystycznych,

–

–

łatwość montażu/demontażu,

–

łatwość transportu i składowania,

możliwość wykonania barier
z indywidualnym oznakowaniem
(np. logotypy, marki handlowe itp.),
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Bariery ochronne PVC

REVIA
Bariery PVC „REVIA” (zapory drogowe U-20, drogowe
bariery ochronne, bariery BHP) powstały z myślą o
sektorze drogowym. Mogą być stosowane do zabezpie czania prac drogowych jako pełnoprawne wygrodzenie
ostrzegawcze U-20. Posiadają one pojedynczy poziomy
pas z biało-czerwonej folii odblaskowej o wysokości 25
cm (zgodność z polskimi przepisami).
Bariery REVIA - w stosunku do innych tradycyjnych
wygrodzeń drogowych U-20 - mają tę przewagę, że są
bardzo trwałe, łatwe do montażu/demontażu, jak rów nież do transportu i magazynowania. Co najważniejsze
- ich ustawienie nie wymaga stosowania specjalnych
„stóp”, które tu stanowią integralną część barier.

Idealnie sprawdzają się przy wszelkiego rodzaju pra cach instalatorskich i interwencyjnych prowadzonych
wzdłuż jezdni oraz w przestrzeni miejskiej, np. przy usu waniu awarii wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych
czy energetycznych. Za pomocą barier REVIA można
również wyznaczać zastępcze ciągi komunikacyjne dla
pieszych oraz oznaczać miejsca niebezpieczne bądź
czasowo wyłączone z eksploatacji (wykopy, studzienki).

Dane techniczne oraz informacje użytkowe:
–

kolor bariery - biały,

–

łatwość montażu/demontażu,

–

ostrzegawczy pas wyklejony wysokiej
jakości biało-czerwoną folią odblaskową,

–

łatwość transportu i składowania,

–

rozmiar pasa ostrzegawczego
- 1250x250 mm,

–

po ustawieniu duża stabilność i odporność
na przewracanie,

–

możliwość łączenia z barierami NEOS
i SCAVIA,

–

–

–

tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),

–

obrotowe „stopy” (360°),

–

brak ostrych krawędzi oraz wystających śrub
lub nitów,

–

wysoka trwałość i odporność
na uszkodzenia,
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Szerokość

2000 mm

Wysokość

1000 mm

możliwość dodatkowego łączenia za pomocą
specjalnych złączek (zabezpieczenie przed
wysunięciem),

Głębokość

50 mm

możliwość wykonania barier z indywidualnym
oznakowaniem (np. logotypy, marki handlowe
itp.).

Waga

10,70 kg

Bariery ochronne PVC

TOROS
Bariery ochronne PVC „TOROS” (zapory drogowe U-20,
drogowe bariery ochronne, bariery BHP) są pokrewnymi
produktami dla barier REVIA. Powinny być używane
wszędzie tam, gdzie w bardzo wyraźny sposób należy
oznaczyć miejsce wykonywania robót i jednocześnie
chronić je przed dostępem osób postronnych. Mogą
być stosowane jako drogowe wygrodzenie typu U-20.
Posiadają dwa poziome pasy z biało-czerwonej folii
odblaskowej. Górny pas o wysokości 25 cm jest zgodny
z przepisami dotyczącymi wygrodzeń U-20.

Bariery TOROS doskonale sprawdzają się przy zewnętrz nych pracach instalatorskich i interwencyjnych prowa dzonych np. wzdłuż jezdni oraz w przestrzeni miejskiej,

Do właściwego ustawienia
barier TOROS niezbędne
są standardowe podstawy
drogowe, tzw. „stopy”.

np. przy usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych, cie płowniczych czy energetycznych.
Bariery TOROS do właściwego ustawienia wymagają
użycia „stóp” stabilizacyjnych (standardowe podstawy
drogowe). Stopy powodują, że bariery bardzo dobrze
zachowują się w złych warunkach pogodowych, zwłasz -

Górne zakończenia
barier TOROS posiadają
specjalne obejmy, które
dodatkowo wzmacniają
jakość połączeń.

cza w przypadku wystąpienia silnych podmuchów wia tru. Bariery w miejscach łączenia ze stopami posiadają
zakończenia wykonane z rur stalowych. Zapewniają one
stabilne i trwałe ustawienie barier.

Dane techniczne oraz informacje użytkowe:
–

kolor bariery - biały,

–

łatwość montażu/demontażu,

–

2 ostrzegawcze pasy z biało-czerwonej folii
odblaskowej,

–

łatwość transportu i składowania,

–

wysokość górnego pasa ostrzegawczego 250 mm (typ U-20),

–

po ustawieniu duża stabilność i odporność
na przewracanie,

–

montaż wymaga użycia standardowych
podstaw drogowych (stopy stabilizujące),

–

tworzywo - polietylen dużej gęstości (HDPE),

–

zakończenia bariery wyposażone we
wzmocnienie z rur stalowych,

–

możliwość dodatkowego łączenia za
pomocą specjalnych obejm,

–

brak ostrych krawędzi oraz wystających śrub
lub nitów,

–

–

wysoka trwałość i odporność na
uszkodzenia,

możliwość wykonania barier z
indywidualnym oznakowaniem (np. logotypy,
marki handlowe itp.).

Szerokość

2060 mm

Wysokość

1060 mm

Głębokość

50 mm

Waga

9,50 kg
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Bariery ochronne PVC

GARDIAN
Bariery PVC „GARDIAN” (bariery studzienkowe, bariery
ochronne, bariery BHP) znajdują szerokie zastosowanie
jako zabezpieczenie różnego rodzaju prac interwencyj nych, instalatorskich czy głębinowych. Świetnie spraw dzają się przy ochronie otwartych kanałów, studzienek,
włazów czy małych wykopów. Można je stosować
z powodzeniem na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Występują w dwóch podstawowych wariantach rozmia rowych paneli składowych - 75 cm i 100 cm. Pojedyncze
panele najczęściej łączy się w moduły 3- lub 4-czę ściowe stanowiące właściwe bariery GARDIAN (3 lub 4
panele o dł. 75 cm bądź 3 lub 4 panele o dł. 100 cm).

W zależności od potrzeb z poszczególnych modułów
można jednak szybko i bez problemu tworzyć bardziej
rozbudowane struktury. Bariery GARDIAN są wyposa żone w standardzie w wysoki pas ostrzegawczy z folii
odblaskowej.
Bariery GARDIAN w kolorze żółtym z czarno-żółtym
pasem ostrzegawczym to produkt przygotowany
z myślą o zastosowaniach wewnętrznych, takich jak
obiekty przemysłowe, hale magazynowe i produkcyjne.

Dane techniczne oraz informacje użytkowe:
–

kolor podstawowy - pomarańczowy,

–

wysoki ostrzegawczy pas wyklejony
wysokiej jakości folią odblaskową,

–

–

wyprodukowane w 100% z surowców
wtórnych,

dwie wersje rozmiarowe - bariery zbudowane
z paneli o długości 75 i 100 cm,

–

–

brak ostrych krawędzi oraz wystających
śrub lub nitów,

specjalne otwory montażowe umożliwiające
mocowanie tablic informacyjnych lub
reklamowych bez ingerencji w strukturę
barier,

–

wysoka trwałość i odporność na
uszkodzenia,

–

możliwość łączenia poszczególnych barier
w większe struktury,

–

łatwość montażu/demontażu,

–

–

łatwość transportu i składowania,

możliwość wykonania barier w różnych
wersjach kolorystycznych,

–

możliwość umieszczenia dodatkowego pasa
folii odblaskowej w dolnej części bariery,

–

możliwość wykonania barier
z indywidualnym oznakowaniem
(np. logotypy, marki handlowe itp.).
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–

bariery dostępne w modułach trzy- lub
czteroczęściowych,
Szerokość

750 lub 1000 mm
(jedna bariera to
połączone 3 lub 4
panele o dł. 750 mm
bądź 3 lub 4 panele
o dł. 1000 mm)*

Wysokość

1000 mm

Głębokość

20 mm*

Waga

1,8 kg lub 2,1 kg*

* pojedynczy panel

Bariery
ochronne
PVC
Skuteczna ochrona, profesjonalizm,
nowoczesne BHP
pieczania imprez masowych oraz prac interwencyj nych m.in. drogowych, montażowych, budowlanych,
remontowych. Twoje poczucie odpowiedzialności
może decydować o cudzym zdrowiu i życiu.

Najwyższy
poziom
bezpieczeństwa!

Bariera PVC - ENIGMA

Wszechstronne
możliwości
zastosowań!

Bariera PVC - NEOS
ostrzegawczy.

Bariera PVC - SCAVIA
canymi złączkami.

Bariera PVC REVIA

Sprawdź naszą
ofertę!

Bariera PVC TOROS

Poznaj nasze
możliwości!

Bariera PVC - GARDIAN

Pozwól nam
znaleźć rozwiązania
dopasowane do Twoich
potrzeb!

np. do zabezpieczania studzienek lub małych
wykopów.

Tymczasowe bariery ochronne PVC są uniwersalne,
trwałe i łatwiejsze w użytkowaniu niż bariery stalowe.
Mogą być stosowane w każdych warunkach - nawet
w środowisku elektroenergetycznym czy w miejscach,
gdzie występuje ryzyko długotrwałego działania wilgoci.

gazowniczego, drogowego lub energetycznego.

Vanderline Południe
ul. Głogowska 41
45-315 Opole
Polska
tel. +48 77 446 10 06
faks +48 77 446 10 06
e-mail: biuro@vanderline.pl

NIP 9552412685
NIP UE PL9552412685
REGON 366201077

vanderline.pl

