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OSŁONY 

ZABEZPIECZAJĄCE 

TRAFFIC DIVIDING 

MARKERS

U15B

Dostępne rozmiary / Available dimensions:
R 500 mm 750 mm 1000 mm

Osłony posiadają Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM nr AT/2009-03-2544

Osłony zabezpieczające U15b 
wykonane są z polietylenu 
w kolorze zielonym, 
przystosowane do oklejenia 
folią odblaskową. Możliwość 
dociążenia wnętrza wodą lub 
piaskiem oraz wykonania w  
innych kolorach. Konstrukcja 
umożliwia składowanie osłon 
jedna na drugiej, co ułatwia ich 
transport.

Zastosowanie: oznaczanie 
rozwidleń i odgałęzień łącznic 
wyjazdowych z autostrad i dróg 
ekspresowych oraz początku 
dróg ekspresowych 
na odcinkach międzywęzłowych 
stanowiących przedłużenie dróg 
ogólnodostępnych.

Traffic dividing markers are 
made of polyethylene in green 
color. Prepared to be covered by 
reflective foil. They can be filled 
with sand or water to increase 
weight. It is possible to produce 
them in different colors. The 
design of the dividing markers 
allows for storing them one 
on another which makes the 
transportation easier.

Traffic dividing markers are 
effective for showing highway 
exits, lane divisions etc.

Ograniczniki skrajni U21 
wykonane są z elastycznego 
materiału i oferowane w kolorze 
białym, czarnym oraz żółtym.

Ograniczniki U21 służą do 
tymczasowego oznaczania 
zawężonego pasa ruchu 
drogowego lub wydzielenia 
pasa ruchu np. podczas prac 
remontowych, modernizacji itp. 

Posts U21 are made of flexible 
material and offered in white, 
black and yellow colors. 

Posts U21 can be used 
for marking temporary 
lane narrowing or division 
(roadworks, modernization 
and etc.)

OGRANICZNIKI 

SKRAJNI

POSTS 

U21

Wysokość  1300 mm 
Height  1300 mm

Szerokość 270 mm
Width 270 mm

Wymiary lica 1000 mm x 250 mm 
Dimensions of reflective surface 
1000 mm x 250 mm
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Wysokość  930 mm 
Height  930 mm

Szerokość  1180 mm 
Width 1180 mm

Waga z nóżkami – 7,90 kg 
Weight with legs – 7,90 kg

Barierki wykonane są z poli-
propylenu. Charakteryzują się one 
estetycznym wyglądem, dużą 
stabilnością i wytrzymałością oraz 
możliwością szybkiego łączenia 
dowolnej liczby elementów. 
Wolna powierzchnia na barierce 
umożliwia dodawanie znaków 
firmowych, piktogramów 
informacyjnych i ostrzegawczych 
oraz innych napisów. 
Standardowa kolorystyka: biały, 
czerwony, zielony, niebieski, 
żółty. Możliwość wykonania 
w innym kolorze. Stosuje się je 
do wytyczania terenu dla imprez 
okolicznościowych i sportowych, 
odgradzania parkingów, 
placów zabaw, zabezpieczenia 
placów budowy oraz prac 
energetycznych, itp.

Barriers are made of 
polypropylene. Available colors: 
white, red, green, blue, yellow. 
On special order we can produce 
barriers in other colors. Barriers 
can be used for assurance of 
safety and right organization 
of mass events, road traffic, 
building sites, separation of 
playground, parking spaces, 
restaurant gardens, etc. There is 
a special place on the barrier for 
logo, name of company or other 
information. 

BARIERKI 

BARRIERS

BARIERKI

Pachołki drogowe wykonane są 
z miękkiego fluorescencyjnego 
PVC w kolorze pomarańczowym 
z białymi malowanymi pasami  
Oferowane są w dwóch 
rozmiarach h = 500 mm 
oraz h = 750 mm.

Pachołki umożliwiają 
wyznaczanie skosów 
i torów jazdy, oznaczenie 
robót krótkotrwałych, 
awaryjne oznaczenie 
miejsca niebezpiecznego 
oraz zabezpieczenie świeżo 
malowanych linii oznakowania 
poziomego. 

Road Cones are made of soft 
fluorescent PVC in orange color 
with white bands. We offer road 
cones in two sizes 500 and 750 
mm height. 

Road Cones enable to show road 
track, short term road works, 
emergency dangerous places 
and protect freshly painted lines 
on the road.

Pachołek drogowy wys. 500 mm 
/ Road cone 500 U-23c

Wysokość 500 mm / Height 500 mm
Podstawa 300x300 mm / Base 300x300 mm
Waga 1,2 kg / Weight 1,2 kg

Pachołek drogowy wys. 750 mm 
/ Road cone 750 U-23b

Wysokość 750 mm / Height 750 mm
Podstawa 400x400 mm / Base 400x400 mm
Waga 3 kg / Weight 3 kg

PACHOŁKI 

DROGOWE 

ROAD CONES

U-23

PACHOŁKI
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Słupki przeszkodowe U5a 
i U5b wykonane są z polietylenu. 
Istnieje możliwość wykonania 
słupków w wybranych kolorach.
Stosowane są w celu oznaczania 
przeszkód na jezdni oraz wysepek 
ograniczonych krawężnikami, 
miejsc rozpoczęcia pasów dzielących 
jezdnię itp. 

Roadblock signs are made of 
polyethylene in white and yellow 
colors. It is possible to produce 
them in different colors. Roadblocks 
increase the safety of road users and 
are used to mark obstacles on the 
roadway, islands separated by crubs, 
places where roadway separating 
lanes begin.

SŁUPKI 

PRZESZKODOWE 

ROADBLOCK SIGNS

U5A I U5B

SEPARATORY 

DROGOWE 

ROAD BARRIERS

U-14E 

Separatory drogowe U-14e wys. 50 cm
/ Road Barriers 50 cm

Długość – 1100 mm / Length – 1100 mm
Długość w połączeniu szeregowym 1150 mm 

/ Length of the barrier in series connection 1150 mm
Wysokość – 500 mm / Height – 500 mm
Szerokość – 400 mm / Width – 400 mm

Separatory drogowe U-14e wys. 80 cm
/ Road Barriers 80 cm

 
Długość – 1280 mm / Length – 1280 mm

Długość w połączeniu szeregowym 1160 mm 
/ Length of the barrier in series connection 1160 mm

Wysokość – 800 mm / Height – 800 mm
Szerokość – 400 mm / Width – 400 mm

Separatory drogowe wykonane 
są z polietylenu w kolorze 
białym lub czerwonym (istnieje 
możliwość wykonania w innych 
kolorach). Łączenie w szereg 
odbywa się za pomocą łącznika 
wciskowego (separator 50 cm) 
lub bezpośrednio podstawami 
(separator 80 cm) Istnieje  
możliwość wypełnienia ich wodą 
lub piaskiem. 

Road barriers are made of 
polyethylene in white or red 
color (on special order we can 
make barriers in other colors). 
Road barriers can be filled 
with sand or water to increase 
weight. 

SŁUPEK U5a / Roadblock sign U5a

Wysokość 900 mm / Height 900 mm
Średnica 200 mm / Diameter 200 mm
Średnica podstawy 300 mm / Diameter of base 
300 mm
Montaż do rury 2’’ umocowanej w gruncie lub 
bezpośrednio ze znakiem C-9 lub C-10. 
Assembly to steel tube 2’’ which is anchored in 
the ground or straightly with the sign C-9 or C-10. 

SŁUPEK U5a II / Roadblock sign U5a II

Wysokość 935 mm / Height 935 mm
Średnica 220 mm / Diameter 220 mm
Średnica podstawy 300 mm / 
Diameter of base 300 mm
Możliwość bezpośredniego przytwierdzenia do 
podłoża za pomocą kołków rozporowych.
Can be fixed to the ground by screws.

Słupek U5b ø 400 mm 
/ Roadblock sign U5b ø 400 mm

Wysokość 1000 mm / Height  1000 mm
Średnica lica 400 mm / Diameter of sign  400 mm
podstawa 570 x 520 mm / Base 570 x 520 mm.

Słupek U5b ø 600 mm 
/ Roadblock sign U5B ø 600 mm

Wysokość 1300 mm / Height  1300 mm
Średnica lica 600 mm / Diameter of sign  600 mm
podstawa 400 x 300 mm / Base 400 x 300 mm



C.D.K. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie działa na 
rynku związanym z drogownictwem od 2006 roku. Od tego 
czasu staramy się spełniać najlepiej jak potrafimy oczekiwania 
naszych klientów. Oferujemy najwyższej jakości urządzenia 
organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego wykonane 
ze specjalistycznych materiałów zapewniających im wysoką 
wytrzymałość, estetykę i niezawodność. Zapewniamy szybką 
realizację zamówień łącznie z dostawą w wybrane miejsce 
w Polsce oraz Europie. To co możemy aktualnie Państwu 
zaoferować znajduje się w tym katalogu, który przedstawia 
szczegółowo nasze produkty.

C.D.K. Polska company is based in Cracow. We specialize in the 
production of the high quality plastic articles of a whole range 
of traffic safety. We act on the market from a few years and 
successfully cooperate with many national and international 
partners. All our products are presented in this catalogue.

C.D.K. Polska Sp. z o.o.
ul. Balicka 213-217, 30-149 Kraków
tel/fax: +48 12 639 10 19
tel. kom.: +48 691 399 003
e-mail: marketing@cdkpolska.com.pl
www.cdkpolska.com.pl

Zapraszamy do współpracy


