
ZABEZPIECZENIA
MAGAZYNOWE - ODBOJNICE



W swojej działalności koncentrujemy się na sprzedaży produktów i usług 
dedykowanych dla branży budowlanej, drogowej i przemysłowej. Na 
ofertę spółki składają się specjalistyczne zabezpieczenia - zarówno te 
tymczasowe, jak i stałe. Nasi handlowcy do każdego klienta podchodzą 
indywidualnie, jesteśmy otwarci na rozmowę. Zachęcamy do kontaktu 
telefonicznego lub wysłania zapytania ofertowego poprzez maila. 

Katalog powstał, by przedstawić Państwu naszą ofertę zabezpieczeń 
magazynowych. Oprócz odbojnic  przemysłowych i barierek 
technicznych oferujemy produkty takie jak lustra przemysłowe 
czy separatory parkingowe. Pomagamy również wybrać najlepsze 
rozwiązania do Państwa firmy, by jak najlepiej zadbać o ochronę 
miejsca pracy. Nasze produkty sprawdzą się w:
• zakładach produkcyjnych, 
• przestrzeni magazynowej, 
• na parkingach
• przy bramach wjazdowych
• i wszędzie tam, gdzie znajdzie się potrzeba



1. Odbojnice liniowe

4. Odbojnice drewniane
5. Barierki komunikacyjne liniowe
6. Bramownica

9. Odbojnice paletowe
10. Naprowadzacze

ochronne 



Odbojnice słupowe

Odbojnice liniowe

Odbojnice U-2 Odbojnice U-3 Odbojnice U-4

Są prostymi i funkcjonalnymi elementami ochronnymi. 
Używane są głównie w przestrzeni przemysłowej 
lub magazynowej. To uniwersalne i proste w montażu bariery ochronne o ostrzegawczym 

wyglądzie stosowane przede wszystkim w przestrzeni przemysłowej np. do 
wyznaczania specjalnych ciągów komunikacyjncyh, do zabezpieczania 
maszyn, regałów a także innych elementów infrastruktury magazynowej.
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Wykonujemy odbojnice 
w wersji

do wbetonowania
i przykręcania

Wszystkie odbojnice 
wykonujemy 

na indywidualne 
zamówienie klienta

Odbojnice typu U występują w trzech rodzajach: odbojnice U-2 (osadzone na dwóch nogach), odbojnice U-3 (osadzone na trzech nogach), odbojnice U-4 (osadzone 
na czterech nogach). Stosowane są przede wszystkim w przestrzeni magazynowej, przemysłowej i parkingowej. Mogą również służyć jako zabezpieczenie przed 
przypadkowym uderzeniem wózkiem widłowym lub innym pojazdem.

Odbojnice słupowe
Są prostymi i funkcjonalnymi elementami ochronnymi. 
Używane są głównie w przestrzeni przemysłowej 
lub magazynowej.

Odbojnice liniowe

Odbojnice U-2 Odbojnice U-3
Odbojnice typu U występują w trzech rodzajach: odbojnice U-2 (osadzone na dwóch nogach), odbojnice U-3 (osadzone na trzech nogach), odbojnice U-4 (osadzone 

Odbojnice U-4
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Odbojnice narożne
Świetnie sprawdzają się jako zabezpieczenie narożników ścian czy bram wjazdowych 
w przestrzeniach przemysłowych. Często montuje się je na narożach wszelkiego 
rodzaju maszyn w zakładach. Mogą być również elementem wyznaczającym ciągi 
komunikacyjne oraz zabezpieczenia rur spustowych, kabli, systemów alarmowych 
umieszczonych na ścianach i narożach budynków.
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Odbojnice do regałów L i C
Służą do zabezpieczenia słupów regałów średniego i 
wysokiego składowania. Stosowane głównie w magazynach 
oraz halach i zakładach produkcyjnych, chroniąc przed 
przypadkowym uderzeniem wózkiem widłowym. Wykonujemy 
odbojnice regałowe na indywidualne zamówienie, jeśli klient 
posiada własny rysunek techniczny.

Naprowadzacze
Montowane przy rampach pełnią ważną rolę podczas przeładunków, odpowiadają 
za bezpieczeństwo zarówno pojazdu i obiektu. Ułatwiają samochodom ciężarowym 
nakierować koła tak, by były ustawione na wprost bramy przeładunkowej.

Odbojnice narożne
Świetnie sprawdzają się jako zabezpieczenie narożników ścian czy bram wjazdowych 

Odbojnice do regałów L i COdbojnice do regałów L i COdbojnice do regałów L i C
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Odbojnice na latarnie
Zabezpieczają słupy oświetleniowe, hydranty i fi lary 
na parkingach przed uszkodzeniami, które powstają 
od samochodów, wózków i innych pojazdów.
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Odbojnice paletowe proste 
i narożne
Te odbojnice stosowane są głównie do 
zabezpieczania magazynów oraz zakładów 
produkcyjnych. Mają za zadanie zatrzymać 
koła wózka lub paletę z towarem.

Odbojnice na latarnie
Zabezpieczają słupy oświetleniowe, hydranty i fi lary 

Odbojnice paletowe proste 
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Bramownica
Bardzo solidna i trwała, zabezpiecza bramy wjazdowe 
przed uszkodzeniami.

Odbojnice wiszące

Odbojnice kątowe

Skutecznie informują o obniżeniu wysokości stropu, ograniczają 
wysokości wjazdów. Zamontowanie odbojnicy wiszącej pomoże 
uniknąć sytuacji, gdy pojazd mechaniczny uderza w górną część 
bramy, co generuje duże koszty naprawy. Zamiast uszkadzać 
obiekt, pojazd naruszy jedynie zawieszony ogranicznik.

Stosowane w magazynach, halach przemysłowych 
i na parkingach wielopoziomowych do 
zabezpieczania narożników ścian, słupów i innych 
elementów konstrukcyjnych.
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Odbojnice wiszące

Odbojnice kątowe
Stosowane w magazynach, halach przemysłowych 
i na parkingach wielopoziomowych do 
zabezpieczania narożników ścian, słupów i innych 
elementów konstrukcyjnych.
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Odbojnice drewniane

Uchwyt łączący Uchwyt końcowy Uchwyt narożny Kantówka

Wykorzystywane są do ochrony i zabezpieczania ścian oraz regałów. Dzięki stalowym mocowaniom można tworzyć dowolne ciągi zabezpieczające. 
Dostępne są trzy typy uchywtów: końcowy, łączący i narożny.
Zaletą odbojnic drewnianych jest ich prosty montaż i duża wytrzymałość. To dobra alternatywa dla wygrodzeń z tworzywa sztucznego.

Drewniane belki można w prosty sposób wymontować i wymienić na nowe

Uchwyt końcowy
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Barierka komunikacyjna
z bortnicą

Barierka komunikacyjna
liniowa

Barierka komunikacyjna
narożna

Bramka techniczna uchylna

Barierka komunikacyjna liniowa 
wzmocniona dodatkowo stalowym 
progiem. Świetnie sprawdza się przy 
wygradzaniu ciągów komunikacyjnych 
oraz zabezpieczeniu maszyn czy 
regałów magazynowych.

Nadaje się do ochrony maszyn, 
urządzeń linii produkcyjnej. Często 
wykorzystywana do wygradzania 
ciągów komunikacyjnych.

Rozgranicza ciągi komunikacyjne, zabezpiecza 
regały magazynowe i maszyny. Posiada dwie 
poziome poprzeczki.

Umożliwia rozgraniczenie i przerwanie 
ciągów komunikacyjnych.

Barierka komunikacyjna

Wykończenie:
stal ocynkowana i 

malowana lub samo 
malowanie proszkowe

Na życzenie klienta 
bramka może być 

prawostronna, 
lewostronna lub 

otwierająca się na obie 
strony

Barierka komunikacyjna
narożna
Rozgranicza ciągi komunikacyjne, zabezpiecza 
regały magazynowe i maszyny. Posiada dwie 
poziome poprzeczki.

Bramka techniczna uchylna
Umożliwia rozgraniczenie i przerwanie 
ciągów komunikacyjnych.
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Separatory parkingowe Przenośna bariera ochronna Lustra przemysłowe

Blokady parkingowe

Taśmy
Służą do wyznaczania miejsca 
przeznaczonego do parkowania oraz do 
oznaczania miejsc niedostępnych dla 
pojazdów. Pełnią również funkcję ochrony 
elementów infrastruktury parkingowej oraz 
przemysłowej.

Bariery nadają się do wytyczania specjalnych 
ciągów komunikacyjnych czy zabezpieczania 
miejsc czasowo wyłączonych z eksploatacji. 
Pozwalają łatwo i szybko tworzyć skuteczne i 
estetyczne ogrodzenie ochronne.

Stosuje się je w miejscach, gdzie słupy, 
wygrodzenia, regały oraz inne przeszkody 
ograniczają widoczność pieszym oraz 
kierującym pojazdami czy wózkami 
widłowymi. 

Uniemożliwiają osobom nieupoważnionym 
parkowanie pojazdów na miejscach 
postojowych zarezerwowanych dla 
określonych użytkowników.  Posiadamy w 
ofercie standardowe modele, jak i nietypowe 
kształty.

Taśmy do wyznaczania ciągów 
komunikacyjnych. Sprawdzą się na 
powierzchniach magazynowych. 
Wykorzystywane do wyklejania linii, 
znakowania miejsc niebezpiecznych lub 
niedostępnych.
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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.

NASZE REALIZACJE NASZE REALIZACJE20 21

Oprócz produkcji i dystrybucji produktów 
metalowych, zapewniamy kompleksową obsługę:

DORADZAMY

WYCENIAMY

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

biuro@metalowy24h.pl
tel. +48 91 307 88 20
diana.buchowiecka@metalowy24h.pl
tel. +48 570 998 824
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Działamy na terenie całej Polski!




