
Katalog produktów 

Zabezpieczenia budowlane, drogowe i przemysłowe



1 ODBOJNICE PRZEMYSŁOWE www.metalowy24h.pl

Odbojnice słupowe

Odbojnice liniowe Odbojnice narożne

Pozostałe rodzaje - zapraszamy do kontaktu

Odbojnice oraz bariery techniczne to uniwersalne i proste w montażu elementy o ostrzegawczym wyglądzie stosowane przede 
wszystkim w przestrzeni przemysłowej np. do wyznaczania specjalnych ciągów komunikacyjnych, do zabezpieczania maszyn, 
regałów, filarów, a także innych elementów infrastruktury produkcyjnej, magazynowej lub logistycznej.

Własna produkcja

Oferujemy także 
montaż, kompleksowo 
obsługujemy
całe projekty



2OGRODZENIA BUDOWLANE TYMCZASOWEwww.metalowy24h.pl

Przęsło ażurowe Owalne przęsło ażurowe Przęsło ażurowe 3V

Ogrodzenie tymczasowe pełne Przęsło ażurowe low

Ogrodzenia budowlane tymczasowe służą do wyznaczania przestrzeni zamkniętych. Sprawdzają się przede wszystkim podczas 
budowy, ale również na imprezach masowych i do ogrodzenia hal magazynowych. 

Sprzedaż i wynajem Dostarczamy w całej Polsce



Barierki tymczasowe sprawdzają się nie tylko podczas imprez masowych i eventów, ale są przydatne także do wyznaczania 
ciągów komunikacyjnych. Są przede wszystkim lekkie, więc w łatwy i szybki sposób można zmienić całą orientację ruchu pieszych.

3 BARIERKI IMPREZOWE

Sprzedaż i wynajem Dostępnych wiele rodzajów i wersji

www.metalowy24h.pl



Bariera Gate Bariera Boss Bariera Vision

Bariera EuroVision Bariera U-20 Bariera teleskopowa

4BARIERY Z TWORZYWA

Bariery z tworzywa umożliwiają szybkie i skuteczne wygradzanie miejsc niebezpiecznych, stref na placu budowy, ciągów 
pieszych, a także wykopów oraz prac drogowych, montażowych i instalatorskich.

Własny magazyn, duże ilości dostępne od ręki Dostępnych wiele rodzajów i wersji

www.metalowy24h.pl



5 BARIERY DROGOWE

Barierki chodnikowe są stosowane przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa w miejscach, gdzie wskazane jest 
odgrodzenie od siebie obszarów o różnym przeznaczeniu np. chodnika dla pieszych i jezdni czy terenów zielonych i parkingów.

Własny magazyn Krótkie terminy realizacji Własna produkcja

łańcuchowe niskie

typ olsztyński U11a szczeblinkowe bariery łańcuchowe typ lubelski

U12a z 1 poprzeczką U12a U12a z 2 poprzeczkami

www.metalowy24h.pl



Wysięgniki

6ZASIEKI CONCERTINA

Zasieki concertina to rodzaj drutu ostrzowego, z którego tworzy się duże zwoje. To jedna z najskuteczniejszych form 
zabezpieczenia miejsc, które są pod szczególną ochroną.

Własny magazyn

Drut kolczasty Akcesoria

Towar dostępny od ręki

zasieki concertina: 450, 720, 980 mm

zasieki płaskie

drut kolczasty

akcesoria

www.metalowy24h.pl



Mała architektura miejska

7 MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA

Mała architektura miejska kształtuje otaczającą nas przestrzeń. Wpływa nie tylko na walory estetyczne danego miejsca, ale 
także na komfort mieszkańców. Dlatego najlepiej wybrać produkty, które są ze sobą spójne.

stojaki rowerowe

ławki parkowe

stoły miejskie

donice miejskie

kosze na śmieci

słupki ozdobne

ulicowskazy

osłony pni drzew

tablice informacyjne

www.metalowy24h.pl



8PACHOŁKI DROGOWE

Pachołki drogowe U-23 to powszechnie wykorzystywany element, przeznaczony między innymi do wyznaczania zwężenia 
pasa ruchu, toru jazdy dla pojazdów, stref, w których obrębie prowadzone są prace robocze, czy też do awaryjnego wyznaczania 
miejsca niebezpiecznego.

Pachołek U-23a (100cm)

Pachołek U-23c (50cm) Pachołek U-23d (30cm)

Pachołek U-23b (75cm)

www.metalowy24h.pl



9 PRODUKTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lampy ostrzegawcze U-35 Znaki drogowe

Słupki drogowe, parkingoweTablice kierujące U-21 Separatory parkingowe

Dostarczamy w całej Polsce Dostępnych wiele rodzajów i wersji

Dostępne również: pachołki drogowe, lustra drogowe, blokady parkingowe, kładki dla pieszych, pylony drogowe itp. 

www.metalowy24h.pl



Oprócz produkcji i dystrybucji produktów 
metalowych, zapewniamy kompleksową obsługę:

DORADZAMY

WYCENIAMY

MONTUJEMY

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem. 
Możemy pochwalić się licznymi realizacjami 
na terenie całego kraju. Zrealizujemy Państwa 
koncepcję od pomysłu, przez pomiary, doradztwo, 
produkcję odbojnic na podstawie indywidualnego 
projektu aż po montaż.



Dane kontaktowe

VEBER Sp. z o.o.
ul. Gdańska 14 AB
70-661 Szczecin

tel. 91 307 88 20
biuro@metalowy24h.pl
www.metalowy24h.pl


