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Estetyczne miasto to przyjazne miasto

To przestrzeń, w której mieszkańcy chcą przebywać  

i nawiązywać kontakty z innymi. Przestrzeń, w której 

czują się komfortowo i bezpiecznie. 

Chcemy tworzyć przestrzenie, w których ludzie mogą 

żyć wygodnie i rozwijać się. Wierzymy, że nasze produkty 

pomagają to osiągnąć.

Opracowaliśmy rozwiązania, które przeznaczone są do 

zastosowania w miastach. To bariery drogowe  

i mostowe, które łączą w sobie estetykę, bezpieczeństwo 

i funkcjonalność.

Nasze systemy są eleganckie i idealnie wkomponowują 

się w przestrzeń miejską, nie zakłócając jej harmonii  

i estetyki. Systemy mogą być pomalowane na kolory  

z palety RAL, dzięki czemu podkreślają charakter miasta  

i tworzą z nim spójną całość.

Są bezpieczne – w Saferoad zawsze stawiamy 

bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Bezpieczeństwo 

naszych systemów zaprojektowanych jako elementy 

miejskie zostało potwierdzone przez badania 

zderzeniowe zgodne ze standardami europejskimi.

Brak ostrych krawędzi systemów jest szczególnie istotny 

w miastach, gdzie bariery są montowane wzdłuż ścieżek 

dla pieszych i rowerzystów. W razie wypadku, okrągłe 

profile systemów są bezpieczniejsze dla uczestników 

zdarzenia.

Dodatkowo, nasze bariery są funkcjonalne. Mogą być 

dostosowane do przestrzeni i charakteru miasta poprzez 

m.in. wyposażenie ich w dodatkowe energooszczędne 

oświetlenie LED, które poprawia widoczność  

i bezpieczeństwo mieszkańców. Istnieje również 

możliwość wyposażenia niektórych systemów w siatki 

przeciwśnieżne. 

Parametr/system Sicuro Orsta BR2 Birsta 3P Safeline

Poziom powstrzymywania H2 H2 H3 H2

Klasa szerokości pracującej W2 W2 W3 W2

Klasa wtargnięcia pojazdu VI2 VI2 VI4 VI2

ASI B B B B

Wysokość systemu (mm) 1200 1200 1400   1200

Szerokość systemu (mm)  310  370  370 276.80

Odstęp między słupkami (mm) 2000 2000 2000   2000

Przetestowane posadowienie 

systemu Kotwiony Kotwiony Kotwiony Kotwiony

Oświetlenie LED Tak Tak Tak Tak

Siatka przeciwśnieżna Tak Tak Tak Tak

Ekran akustyczny Tak Tak Tak Tak

Malowanie na dowolny kolor Tak Tak Tak Tak

Certyfikat CE* Tak Tak Tak Tak

Zgodna z EN1317 Tak Tak Tak Tak

Estetyczne i bezpieczne bariery  
w przestrzeni miejskiej
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Sicuro to stylowa bariera mostowa, którą można 

zamontować wszędzie tam, gdzie istotna jest estetyka 

obiektu. Jej okrągły profil nadaje konstrukcji elegancji,  

ale jednocześnie zapewnia wysoki poziom 

bezpieczeństwa (poziom powstrzymywania H2 przy 

zderzeniu z autobusem, szerokość pracująca W2).

Bariera może być stosowana na obiektach ze ścieżkami 

dla pieszych. 

Bariera może być wyposażona w oświetlenie LED, 

dodatkowo poprawiające estetykę obiektu mostowego.

Standardowo system jest ocynkowany ogniowo, ale może 

być malowany lub pomalowany proszkowo na dowolny 

kolor z palety RAL, by podnieść jego walory estetyczne  

i dopasować do otoczenia. 

Barieroporęcz Orsta BR2 to bariera mostowa 

o okrągłych prowadnicach, która daje wysokie 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem pojazdu.

Spełnia wymagania normy EN1317 dla poziomu 

powstrzymywania H2 / W2. Może być stosowana 

w przypadku, gdy potrzebne jest zamontowanie 

na niej paneli, elementów akustycznych, siatek 

przeciwśnieżnych lub elementów ochronnych dla przejść 

nad torami kolejowymi. 

Bariera może być ocynkowana ogniowo z dodatkową 

warstwą farby proszkowej, co daje doskonały efekt 

wizualny i długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne.

Dostępne są systemowe balustrady Orsta BR4.

Bariera Orsta w wersji z siatką antyśnieżną          Powłoka malarska gwarantuje dodatkowe  zabezpieczenie antykorozyjne

Bariera Safeline należy do rodziny estetycznych 

produktów zaprojektowanych z myślą o zastosowaniu 

w miastach, gdzie liczy się nie tylko bezpieczeństwo, 

ale również atrakcyjny wygląd otoczenia. 

Rodzina produktów Safeline jest wynikiem współpracy 

szwedzkich archtektów oraz inżynierów Saferoad  

i obejmuje bariery drogowe i mostowe, bramownice, 

znaki oraz słupy oświetleniowe. Produkty zwyciężyły 

w konkursie projektanckim Szwedzkiej Administracji 

Dróg zorganizowanym w 2001 roku. Jego celem 

było stworzenie rodziny produktów obejmujących 

wyposażenie dróg w elementy bezpieczeństwa do 

użytku w pobliżu większych skupisk ludności  

i zabudowy mieszkalnej.

Systemy zostały przebadane zderzeniowo zgodnie  

z normami europejskimi EN1317 i EN12767.

Subtelna bariera Safeline jest szczegółowo 

dopracowana i nie dominuje w krajobrazie.  

Dzięki temu może być montowana przy ścieżkach,  

w zasięgu wzroku pieszych i rowerzystów.

Birsta 3P to estetyczna bariera, która może być 

wyposażona w oświetlenie LED dla zwiększenia 

atrakcyjności obiektu mostowego. Jest to szczególnie 

istotne, jeśli bariera jest montowana w miejscach 

atrakcyjnych turystycznie.  

Mimo delikatnego i lekkiego wyglądu, spełnia wymagania 

bezpieczeństwa dla poziomu powstrzymywania H2.

Dodatkowo, bariera może być wyposażona w przezierne 

ekrany akustyczne i występuje w kilku wersjach, 

które mogą być dostosowane do projektu i wymagań 

zamawiającego.

Istnieje możliwość zamontowania bariery Safeline wraz z przeziernym ekranem akustycznym lub z siatkami.

Most Eiksund, Norwegia


