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Tymczasowe 
zabezpieczenia  
stref roboczych
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Naszych Klientów traktujemy tak, jak sami 
chcielibyśmy być traktowani. Nasze oferty 
nie zawierają ukrytych kosztów ani świado-
mych przekłamań. Podajemy realne terminy 
realizacji zleceń i dostaw. Dokładamy wszel-
kich możliwych starań, by każde zadanie 
wykonać rzetelnie i bez utrudnień.

Nasze ogrodzenia tymczasowe budowlane, 
lekkie barierki tymczasowe, bariery PCV, 
zapory siatkowe i pachołki drogowe dostar-
czamy szybko i bezpiecznie na terenie całej 
Polski. 

Odległość nie ma dla nas znaczenia! Nie-
zależnie od swojej lokalizacji skontaktuj się 
z nami i przekonaj, że możemy dostarczyć 
Ci ogrodzenie tymczasowe budowlane na 
atrakcyjnych warunkach.

VEBERBAU
Na podstawie zdobytych 
doświadczeń, zbudowaliśmy 
ofertę marki VEBERBAU,  
na którą składają się produkty  
z zakresu tymczasowych 
zabezpieczeń budowlanych. 
Charakteryzuje je przede 
wszystkim wysoka jakość,  
duża dostępność oraz atrak-
cyjna cena.

Prowadzimy pełną obsługę han-
dlową i doradczą. Działamy na 
terenie całej Polski oraz Europy.  
W każdym momencie można 
do nas zadzwonić,  bądź wysłać 
zapytanie i otrzymać indywidu-
alną ofertę cenową z atrakcyjnym 
rabatem.

Kontakt:

+48 794 998 823 
biuro@veberbau.pl
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TWOJE POTRZEBY ZAMIAST NASZYCH  
KORZYŚCI

Zaufanie buduje się latami a traci w sekundę – to 
powiedzenie przyświeca nam w codziennej pracy. 
Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej obecno-
ści na rynku nauczyło nas, by naszych Klientów trak-
tować tylko tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. 
Tworząc ofertę, dbamy, by była kompleksowa i bez 
ukrytych kosztów. Dostawy realizujemy na czas i poda-
jemy realne terminy, których potem dotrzymujemy.

DOPASOWANE ROZWIĄZANIA
Praktyka i doświadczenie podpowiadają nam, że - 
aby wymagane warunki bezpieczeństwa mogły być w 
optymalny sposób spełnione - ogrodzenia budowlane 
muszą cechować się odpowiednimi parametrami. To 
dlatego ogrodzenia tymczasowe widniejące w naszej 
ofercie dzielą się na tak liczne podgrupy produktowe.

Różne projekty mają różne wymagania. Ten tru-
izm najlepiej charakteryzuje kwestię zabezpieczeń 

Myślimy o Twoich 
potrzebach,  
a nie o swoich 
korzyściach!

budowlanych. Jeden plac budowy można ogrodzić 
za pomocą paneli ażurowych, inny - zlokalizowany 
np. w przestrzeni zurbanizowanej o dużym natęże-
niu ruchu - będzie już wymagał zabezpieczenia w 
postaci paneli pełnych z blachy trapezowej. Krótkoter-
minowe projekty można wygrodzić za pomocą paneli 
standardowych, a w środowisku o podwyższonych 
ryzykach warto już zastosować ogrodzenia budowlane 
ze wzmocnieniami technologicznymi (np. ogrodze-
nia budowlane ażurowe - z poprzeczką, z blaszanymi 
narożnikami, z gęstym oczkiem).

NIE TYLKO OGRODZENIA BUDOWLANE
Bezpieczne środowisko pracy to jednak nie tylko ogro-
dzenie budowlane tymczasowe - ale także inny osprzęt 
uzupełniający. Takie produkty jak ochronne barierki 
tymczasowe ze stali ocynkowanej, przenośne 
bariery PCV (PVC), tymczasowe kładki budowlane 
U-28, zapory siatkowe czy pachołki drogowe wydatnie 
przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeń-
stwa danego obszaru roboczego. Nawet odpowiednio 
dobrane i zlokalizowane tablice ostrzegawcze i znaki 

budowlane BHP potrafią zminimalizować zagrożenia 
związane z wykonywaniem robót budowlanych, drogo-
wych czy instalatorskich.

INDYWIDUALNE ZLECENIA PRODUKCYJNE
Przyjmujemy specjalne zlecenia produkcyjne z zakresu 
zabezpieczeń budowlanych (np. ogrodzenia budow-
lane tymczasowe o niestandardowej wysokości czy z 
dodatkowymi wzmocnieniami). Rozumiemy, że nie-
które projekty wymagać mogą nietypowych środków 
bezpieczeństwa. 

Zapraszamy do współpracy.
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Ogrodzenia 
budowlane 
ażurowe
Ogrodzenie budowlane ażu-
rowe to najtańszy i najbardziej 
popularny sposób tymczaso-
wej ochrony placu budowy czy 
przestrzeni roboczej. Równie 
chętnie stosują go duże przed-
siębiorstwa, jak i małe firmy 
budowlane.

Dodatkowo ażurowe ogrodzenia budowlane 
często służą do zabezpieczania wybranych 
stref magazynowych i ograniczają dostęp do 
towarów na zewnętrznych placach składo-
wych. Stosuje się je także jako uzupełnia-
jące ogrodzenie przenośne przy organizacji 
imprez masowych - przede wszystkim do 
wyznaczania określonych obszarów użytko-
wych. Ogrodzenia tymczasowe ażurowe są 
bardzo uniwersalne. Możliwości ich wyko-
rzystania są niemal nieograniczone.

Dodatkowo ażurowe ogrodzenie budowlane 
tymczasowe można różnicować ze względu 
na rodzaj siatki wypełniającej ramę, która 
może mieć różny rozmiar oczek, co prze-
kłada się na sztywność konstrukcji danego 
panelu. Im mniejsze oczko siatki tym ogro-
dzenie tymczasowe jest stabilniejsze.
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Ogrodzenia 
tymczasowe 
ażurowe

Dostępne w ofercie  ogrodzenia VEBERBAU  
tworzą bardzo liczną grupę produktową, którą można 
podzielić na kilka kategorii:

 → przęsła standardowe (prostokątna rama o długości ok. 3,5 m), 

 → przęsła owalne (rama z łukowymi górnymi narożnikami), 

 → przęsła krótkie (długość ok. 2,2 m), 

 → przęsła niskie (wysokość ok. 1 - 1,2 m), 

 → przęsła ze wzmocnieniami w narożnikach,

 → przęsła wzmocnione dodatkową rurą konstrukcyjną,

 → przęsła z gęstym oczkiem, 

 → przęsła „rura w rurę”,

 → przęsła ocynkowane ogniowo (HDG).

Pełna oferta paneli, 
bram i furtek pełnych, 
dostępna na stronie:

veberbau.pl

Do każdego typu 
ogrodzeń ażurowych 
oferujemy systemowe 
bramy tymczasowe 
oraz furtki.
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Ogrodzenia 
budowlane 
pełne
Ogrodzenia budowlane pełne 
cechują się dużo wyższymi 
parametrami ochronnymi niż 
ogrodzenie budowlane ażurowe. 
Wynika to z ich struktury.  
Są zbudowane ze stalowej ramy, 
która jest wypełniona blachą  
trapezową. 

Panele pełne pozwalają tworzyć stabilne  
i bezpieczne ogrodzenie placu budowy.  
W bardzo skuteczny sposób chronią pozo-
stające na zewnątrz osoby postronne przed 
zagrożeniami, których źródłem mogą być 
roboty prowadzone na terenie budowy 
(odpryski, pyły, kurz, opary itp.). 

Ogrodzenie budowlane pełne z blachy 
trapezowej produkowane jest w różnych 
odmianach. Można je wybierać w oparciu  
o takie kryteria jak długość (panele długie  
i krótkie), wysokość (panele wysokie  
i niskie), kolor (panele ocynkowane bez 
malowania i malowane) oraz rodzaj wypeł-
nienia (ogrodzenie budowlane pełne z bla-
chą trapezową ocynkowaną lub malowaną  
i ogrodzenie budowlane półpełne - w części 
ażurowe). 
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Ogrodzenia 
tymczasowe  
pełne

Ogrodzenia pełne VEBERBAU dostępne  
są w różnych wariantach:

 → panele pełne 2,3 m,

 → panele pełne 2,8 m,

 → panele pełne 2,9 m,

 → panele pełne 3 m,

 → panele pełne niskie,

 → panele półpełne,

 → panele pełne RAL.

 

Pełna oferta paneli, 
bram i furtek pełnych, 
dostępna na stronie:

veberbau.pl

Do każdego typu 
ogrodzeń pełnych 
oferujemy systemowe 
bramy tymczasowe 
oraz furtki.
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Akcesoria 
montażowe
Wysokiej jakości osprzęt 
montażowy zapewnia 
spójność ogrodzenia i 
decyduje o jego bez-
piecznej eksploatacji.

Każde ogrodzenie tymczasowe 
- niezależnie od tego, czy jest to 
ogrodzenie budowlane ażurowe czy 
ogrodzenie budowlane pełne - aby 
spełniało swoje funkcje ochronne, 
musi być zamontowane z użyciem 
właściwych akcesoriów montażo-
wych.  

Najważniejsze grupy  
akcesoriów:

 → Złączki  (klamry montażowe, 
obejmy)

 → Podstawy do ogrodzeń 
budowlanych (stopy) 

 → Podpory stabilizujące i szpilki

 → Palety transportowo-
magazynowe

 → Plandeki ochronne

 → Zawiasy

 → Kółka jezdne

 → Wysięgniki

 → Nadstawki

 → Zabezpieczenia  
przed wysunięciem paneli

 → Taśmy ostrzegawcze

Pełna oferta 
akcesoriów, 
dostępna na stronie:

veberbau.pl
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Barierki tymczasowe łatwo się montuje. 
Do ich montażu nie jest potrzebny dodat-
kowy osprzęt. Łączy się je w odpowiedniej 
długości ciągi wygrodzeniowe - barierka 
po barierce - metodą „hak - uszko”. 

Bariery  
tymczasowe
Stalowe barierki tymczasowe to 
niezwykle uniwersalne produkty 
o bardzo szerokich możliwo-
ściach użytkowych. 

Posiadają wiele niekwestionowanych zalet. 
Po połączeniu tworzą ogrodzenie tymcza-
sowe o bardzo wysokich parametrach zapo-
rowych. Powszechnie wykorzystuje się je  
w branży eventowej jako ogrodzenie przeci-
wtłumowe, ale znajdują też zastosowanie  
w budownictwie jako uzupełniające ogrodze-
nie przenośne oraz w branży drogowej.

 

Posiadamy szeroki wybór 
typów barier tymczasowych:

 → Barierka typ prosty 2,3 m oraz 2,5 m

 → Barierka typ MESH

 → Barierka HDG - tyu MSN

 → Barierka HDG - typ prosty

 → Barierka typ owalny

 → Barierka typ płaski

 → Barierka z pasem ostrzegawczym

 → Barierka tymczasowa MALOWANA 
dowolny kolor z palety RAL 

 → Bariera ciężka przeciwtłumowa

 → Bariera ciężka koncertowa

Pełna oferta barier 
tymczasowych 
dostępna na stronie:

veberbau.pl
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Bariery 
PCV
Bariery tymczasowe PCV 
powstają w wyniku techno-
logicznej obróbki tworzywa 
sztucznego - pełnią przede 
wszystkim funkcje ostrzegaw-
cze i sygnalizacyjne, a dopiero 
potem ochronne.

Ich podstawową rolą jest wskazanie miej-
sca potencjalnie niebezpiecznego dla innych 
użytkowników danej przestrzeni. To dlatego 
barierki PCV mają ostrzegawczą kolorystykę 
lub są wyposażone w inne elementy tego 
typu. Stosuje się je w budownictwie,   
w branży drogowej, a także instalatorsko-ser-
wisowej. Doskonale sprawdzają się w branży 
magazynowej i produkcyjnej jako pomocnicze 
ogrodzenie tymczasowe do wytyczania stref 
o określonym przeznaczeniu z ograniczonym 
dostępem.

Dostępne warianty  
barier PCV:

 → bariery PCV BOSS

 → bariery PCV EUROVISION

 → bariery PCV GATE

 → bariery PCV VISION

 → bariery PCV THOR

 → bariery PCV UTILITY

Pełna oferta barier 
PCV dostępna na 
stronie:

veberbau.pl

Barierki PCV (PVC)  
są produkowane  
w wielu wariantach. 
Można je różnicować 
ze względu na kolor, 
rozmiar oraz przezna-
czenie.
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Zapory drogowe to podstawowy sprzęt ekip 
obsługujących awarie wodociągów i kanali-
zacji. W prosty sposób można za ich pomocą 
tworzyć zamknięte strefy robocze i elimino-
wać daną przestrzeń z normalnego toku eks-
ploatacji (np. część chodnika lub parkingu).

ZAPORY DROGOWE  
SIATKOWE

 → Zapory siatkowe - stalowe 2 m 

 → Zapory siatkowe - stalowe 2,4 m 

 → Zapory siatkowe z jednym pasem 
ostrzegawczym

 → Zapory siatkowe z dwoma pasami 
ostrzegawczymi

Zapory 
drogowe
Zapory drogowe należą do 
rodziny tymczasowych zabez-
pieczeń drogowych. Powszech-
nie stosuje się je jako ochronne 
ogrodzenie ostrzegawcze przy 
robotach związanych z budową  
i remontem dróg.

Doskonale nadają się do zabezpieczania 
wykopów i innych prac ziemnych  
w sąsiedztwie jezdni lub na chodnikach,  
a także pokrewnych prac typu interwencyj-
nego, które wykonywane są przez służby 
serwisowe.

ZAPORY DROGOWE  
TELESKOPOWE

 → Zapory teleskopowe PCV - U20a

 → Zapory teleskopowe PCV - U20b

 → Zapory teleskopowe PCV - U20c
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Przy całej prostocie, pachołki drogowe są 
niezwykle skuteczne w realizowaniu swo-
ich zadań ochronnych, a przede wszystkim 
ostrzegawczych.

Pachołki drogowe stanowią najbardziej 
powszechny asortyment o charakterze 
ostrzegawczym - nie tylko w Polsce, ale           
i na całym świecie. Często są uzupełnieniem 
takich produktów jak bariery tymczasowe 
PCV oraz ogrodzenia budowlane.  

Pachołki 
drogowe
Pachołki drogowe nominalnie 
pełnią funkcję ostrzegawczego 
sprzętu drogowego. 

Sygnuje się je w tym zakresie jako pachołki 
U-23 z całą serią produktowych podkatego-
rii. Pachołki w branży drogowej stosowane 
są m.in. do wyznaczania zwężeń jezdni, do 
oznaczania stref, gdzie prowadzone są roboty 
drogowe, a także do zabezpieczania świeżo 
malowanych linii czy wygradzania wzdłuż 
jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu.  

Wszystkie aspekty użytkowania pachołków 
drogowych odznaczają się prostotą. Doty-
czy to m.in. bezproblemowego montażu (bez 
specjalnego osprzętu i narzędzi), wygodnego 
transportu (mała waga i małe rozmiary),  
a także przechowywania (wysoka trwałość, 
odporność na uszkodzenia, możliwość piętro-
wania). 

Pachołki drogowe ze względu 
na wysokość możemy podzie-
lić na następujące podgrupy:

 → Pachołki U-23a  
(pachołki o wysokości min. 100 cm), 

 → Pachołki U-23b  
(pachołki o wysokości min. 75 cm), 

 → Pachołki U-23c  
(pachołki o wysokości min. 50 cm), 

 → Pachołki U-23d  
(pachołki o wysokości min. 30 cm).

Pełna oferta 
pachołków drogowych 
dostępna na stronie:

veberbau.pl
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Gotowe 
zestawy 
ogrodzeń  
i barier
Polecamy gotowe zestawy  
ogrodzeń tymczasowych, które 
są dostępne w naszym sklepie 
internetowym. 

To optymalna forma zakupu, która zawsze 
jest korzystna dla Twojego portfela. Dosta-
jesz w pakiecie wszystko, co jest potrzebne 
do właściwego zabezpieczenia placu 
budowy lub strefy roboczej. 

Zdecyduj tylko jak długie ma być twoje 
ogrodzenie tymczasowe i jakiego rodzaju,  
a potem wybierz odpowiedni zestaw. 



27VEBERBAU.PL26 VEBERBAU.PL

Inne nasze 
produkty
Może zainteresują cię inne nasze 
produkty, które wykraczają poza 
funkcjonalny zakres tymczaso-
wych zabezpieczeń budowla-
nych? 

Pełna oferta produktów 
dostępna na stronie:

veberbau.pl

BARIERY DROGOWE I SŁUPKI 
CHODNIKOWE

W naszym asortymencie można znaleźć rozbudo-
waną ofertę barier drogowych i słupków chodni-
kowych. Posiadamy zarówno rozwiązania standar-
dowe np. bariery szczeblinkowe U-11a, popularne 
„trzepaki” U-12a, słupki U-12c, jak również rozwią-
zania niestandardowe, zaprojektowane i produko-
wane na zamówienie.

Produkty typowe mamy dostępne w magazynach a 
specjalne zamówienia wykonujemy szybko oraz w 
atrakcyjnych cenach. 

ZASIEKI CONCERTINA - DRUT 
OSTRZOWY

Zasieki concertina mają różnorodne zastosowanie. 
Przede wszystkim jest to skuteczne i nowoczesne 
ogrodzenie zaporowe służące do agresywnego 
zabezpieczania obszarów wymagających szczegól-
nej ochrony i dozoru lub obszarów o ograniczonej 
dostępności (np. obiekty Służby Więziennej, placówki 
wojskowe i policyjne, poligony, lotniska, tereny prze-
mysłowe).

W naszym asortymencie posiadamy również 
wszystkie akcesoria niezbędne do montażu zasie-
ków - wysięgniki, złączki, zaciskarki oraz rękawice 
ochronne do montażu drutu ostrzowego.
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MAŁA ARCHITEKTURA 
MIEJSKA

Mała architektura miejska kształ-
tuje przestrzeń publiczną. Podnosi 
walory estetyczne danego miejsca, 
a także wpływa na poziom kom-
fortu mieszkańców.

Produkty, które można znaleźć w 
naszej ofercie to m.in.:

 → stojaki rowerowe

 → kosze miejskie i parkowe

 → ławki i siedziska

 → osłony pni drzew

 → tablice informacyjne

 → donice miejskie

OBIEKTY Z PŁYT WAR-
STWOWYCH
Produkujemy na zamówienie pawi-
lony handlowe i biurowe, budki 
wartownicze, stróżówki, portiernie 
dla ochrony, pomieszczenia tech-
niczne i inne małe budynki modu-
łowe o dowolnym przeznaczeniu.

Pawilony i wiaty możemy idealnie 
dopasować do specyfikacji miej-
sca, w którym będą się znajdować. 
Wykonujemy je z najwyższej jakości 
materiałów.

ODBOJNICE PRZEMYSŁOWE
Odbojnice i barierki techniczne to ważny element 
wyposażenia magazynów, hal produkcyjnych i 
przestrzeni przemysłowych. 

W naszej ofercie można znaleźć:

 → Barierki techniczne 

 → Barierki komunikacyjne 

 → Odbojnice słupowe

 → Odbojnice liniowe

 → Odbojnice narożne

 → Odbojnice typu U

 → Odbojnice drewniane 
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Doświadczenie 
Jakość 
Rzetelność
Stawiamy sobie za cel budowę  
bezpiecznego środowiska pracy, 
zwłaszcza w obszarze branży  
budowlanej

Podczas współpracy z naszymi Klientami  
stawiamy na szczerość, szybkość informacji  
i bezproblemową realizację. Wiemy, jak chcemy 
być traktowani i tak samo traktujemy naszych 
Klientów.

Kontakt:

+48 794 998 823 
biuro@veberbau.pl



VEBERBAU  
to marka handlowa firmy VEBER Sp. z o.o. 

VEBER Sp. z o.o.  
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