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Ogrodzenia ażurowe

PRZĘSŁO AŻUROWE ST25
Przęsło ażurowe standardowe, to ogrodzenie tymczasowe z prostokątną ramą rurową, która jest wypełniona siatką o

wielkości oczka 262 x 100 mm lub 262 x 132,5 mm oraz o grubości rury 25 mm.

Konstrukcja takiego przęsła tymczasowego nie zawiera dodatkowych wzmocnień technologicznych. Przęsła standardowe

mają ramę o wielkości 3,5 x 2 m i są powszechnie stosowane jako typowe ogrodzenia placu budowy.
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Ogrodzenia ażurowe

PRZĘSŁO AŻUROWE ST30
Przęsło ażurowe standardowe, to ogrodzenie tymczasowe z prostokątną ramą rurową, która jest wypełniona siatką o

wielkości oczka 262 x 100 mm lub 262 x 132,5 mm oraz o grubości rury 30 mm. 

Konstrukcja takiego przęsła tymczasowego nie zawiera dodatkowych wzmocnień technologicznych. Przęsła standardowe

mają ramę o wielkości 3,5 x 2 m i są powszechnie stosowane jako typowe ogrodzenia placu budowy.
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Ogrodzenia ażurowe

PRZĘSŁO AŻUROWE RT38 ROUND-TOP
Przęsła owalne (Round Top), to ogrodzenia budowlane tymczasowe z "owalną" ramą rurową, która jest wypełniona stalową

siatką. W tym rozwiązaniu konstrukcyjnym górna część ramy przęsła jest wykonana tylko z jednej rury nośnej bez żadnych

zgrzein, spawów czy innych technologicznych punktów złącznych. Rura ramowa jest maszynowo wyginana, by w

konsekwencji zyskać owalny kształt. W dolnej części owalna rama łączy się z poziomą poprzeczką stabilizującą. 

Aby konstrukcja przęsła posiadała jeszcze bardziej odporną konstrukcję, miejsca styków połączeniowych są wzmocnione

blaszanymi nakładkami. 
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Ogrodzenia ażurowe

PRZĘSŁO AŻUROWE ST30 Z RURĄ WZMACNIAJĄCĄ
Przęsła wzmocnione rurą, to ogrodzenia budowlane, których konstrukcja ramowa jest wyposażona w środkowej części w

dodatkową rurę (poziomą lub pionową). Zastosowanie w konstrukcji rury wzmacniającej sprawia, że przęsła są bardziej

odporne na przeciążenia. Poprzeczka zdecydowanie wydłuża okres eksploatacji ogrodzenia, usztywnia przęsło i tym samym

ogranicza jego elastyczność. Ogrodzenie placu budowy wykonane z tego typu przęseł odznacza się ponadprzeciętną

stabilnością. Łatwiej się je pionizuje i utrzymuje równą linię ciągu wygrodzeniowego.
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Przęsło ażurowe standardowe, to tymczasowe ogrodzenie budowlane, które jest powszechnie wykorzystywane przede

wszystkim jako ogrodzenie placu budowy. Stanowi również wyjątkowo atrakcyjną formę lekkiego i funkcjonalnego

ogrodzenia tymczasowego, którym można zabezpieczać strefy robocze, gdzie prowadzone są prace interwencyjne czy

serwisowe. Często jest też montowane jako ogrodzenie uzupełniające obszarów, na których organizowane są imprezy o

charakterze masowym.

Ogrodzenia ażurowe

Wymiary (mm): 3450x2025x40

Waga (kg): 10,5

Wykończenie: ocynkowany ogniowo 

Akcesoria do montażu:

PRZĘSŁO AŻUROWE STANDARD
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Przęsła ażurowe standard z rurą wzmacniającą różnią się od standardowych przęseł tymczasowych z klasyczna prostokątną

ramą dodatkowym elementem wzmacniającym - poziomą rurą stabilizującą. Jej zastosowanie w znaczący sposób przekłada

się na sztywność całej konstrukcji, a tym samym i na żywotność przęsła. 

Ogrodzenie budowlane jako przęsło systemowe można łączyć w jednym ciągu wygrodzeniowym z innymi typami ażurowych

ogrodzeń budowlanych, z ogrodzeniami pełnymi z blachy trapezowej oraz z bramami i furtkami tymczasowymi.

Ogrodzenia ażurowe

Wymiary (mm): 3450x2025x40

Waga (kg): 15,5

Wykończenie: ocynkowany ogniowo 

Akcesoria do montażu:

PRZĘSŁO AŻUROWE STANDARD Z RURĄ WZMACNIAJĄCĄ
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Przęsła ażurowe są stosunkowo nowym rozwiązaniem technologicznym w branży ogrodzeń tymczasowych. Dynamicznie

zdobywają popularność, wypierając tradycyjne przęsła tymczasowe z ramą prostokątną. Górna część - inaczej niż w

przęsłach standardowych - ma kształt owalny (ang. round top). Jest wykonana z jednego odcinka wygiętej - a nie

zgrzewanej - rury stalowej. Dzięki temu przęsło owalne nie posiada górnych narożników łączonych za pomocą zgrzein, czyli

elementów najbardziej narażonych na przeciążenia i uszkodzenia. Niezależnie od owalnego kształtu - ogrodzenia budowlane

typu RoundTop można bez problemu łączyć z innymi typami ogrodzeń budowlanych ażurowych, a także ogrodzeniami

pełnymi oraz z bramami i furtkami tymczasowymi. 

Ogrodzenia ażurowe

Wymiary (mm): 3450x2000x40

Waga (kg): 15,4

Wykończenie: ocynkowany ogniowo 

Akcesoria do montażu:

PRZĘSŁO AŻUROWE ROUND TOP



Przęsła niskie, to ażurowe ogrodzenia tymczasowe, które mają mniejszą wysokość (1200 lub 1160 mm) niż przęsła o

standardowej wysokości (ok. 2000 mm). Ogrodzenia tymczasowe niskie stosuje się w tych wszystkich miejscach, gdzie nie

ma obowiązku stosowania ogrodzeń ochronnych o wysokości minimum 1500 mm. Przęsła niskie wykorzystywane są jako

alternatywne wygrodzenie zabezpieczające prace drogowe oraz jako odmiana ogrodzenia typu imprezowego czy

przeciwtłumowego.
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Ogrodzenia ażurowe

Wymiary (mm): 3452x1200x42

Waga (kg): 11,7

Wykończenie: ocynkowany ogniowo 

Akcesoria do montażu:

PRZĘSŁO AŻUROWE NISKIE



Furtki tymczasowe - podobnie jak bramy - należą do grupy produktów uzupełniających system ogrodzeń budowlanych.

Umożliwiają pracownikom i innym osobom upoważnionym komfortowy wstęp na teren budowy czy obszar, gdzie

wykonywane są prace. Dzielą się na różne typy, by technicznie bez problemu mogły się łączyć z ażurowymi ogrodzeniami

budowlanymi. 
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Ogrodzenia ażurowe

Wymiary (mm): 1151x2000x40

Waga (kg): 14,4

Wykończenie: ocynkowany ogniowo 

Akcesoria do montażu:

FURTKA AŻUROWA
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Ogrodzenia ażurowe

Wymiary (mm): 6934x2025x42

Waga (kg): 42,0

Wykończenie: ocynkowany ogniowo 

Akcesoria do montażu:

BRAMA AŻUROWA ROUND TOP 2 x 3,5 m

Bramy tymczasowe należą do grupy produktów uzupełniających system ogrodzeń budowlanych. Trudno wyobrazić sobie

dłuższy ciąg ogrodzenia bez bramy wjazdowej, która umożliwiałaby dostęp do placu budowy. Zastosowanie bramy

tymczasowej jest właściwie niezbędne, jeśli nie chce się wielokrotnego interwencyjnego demontażu posadowionego

ogrodzenia. Bramy tymczasowe występują w różnych wariantach rozmiarowych i konstrukcyjnych, by mogły tworzyć spójną

linię produktową z dostępnymi w ofercie ogrodzeniami budowlanymi.



Przęsło pełne, to ogrodzenie budowlane w wersji nieprzeziernej. Zbudowane jest ze stalowej ramy wypełnionej blachą

trapezową. Ochronne ogrodzenie budowlane wykonane z przęseł pełnych nie jest tak powszechnie stosowane jak ogrodzenie

budowlane ażurowe, niemniej jednak przy realizacji określonych projektów inwestycyjnych jego użycie jest niemal

niezbędne. Montaż ogrodzeń pełnych automatycznie zwiększa parametry ochronne całego placu budowy. 
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Ogrodzenia pełne

Wymiary (mm): 2920x2025x42

Waga (kg): 32,0

Wykończenie: ocynkowany ogniowo 

Wymiary (mm): 2350x2025x42

Waga (kg): 25,3

Wykończenie: ocynkowany ogniowo 

Akcesoria do montażu:

PRZĘSŁO PEŁNE 2,9 m PRZĘSŁO PEŁNE 2,3 m
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Ogrodzenia pełne

Furtka tymczasowa pełna - tak jak inne furtki systemu ogrodzeń tymczasowych - umożliwia pracownikom i innym osobom

upoważnionym komfortowy wstęp na teren budowy oraz obszar, gdzie wykonywane są prace budowlane czy inne czynności

obsługowe. Podobnie jak bramy tymczasowe - furtki należą do grupy produktów uzupełniających system ogrodzeń

budowlanych. Są właściwie niezbędnym elementem wyposażenia każdej budowy czy przestrzeni roboczej zabezpieczanej

poprzez ogrodzenie tymczasowe. 

W zestawie furtka posiada zawias, rygiel jako mechanizm zamykający oraz osobny słupek rurowy.

Wymiary (mm): 1330x2025x42

Waga (kg): 21,0

Wykończenie: ocynkowany ogniowo 

Akcesoria do montażu:

FURTKA PEŁNA



Brama tymczasowa pełna jest zbudowana z dwóch wzajemnie uzupełniających się modułów (skrzydeł). Są one wykonane -

podobnie jak typowe ogrodzenia budowlane pełne - z rurowo-profilowej ramy wypełnionej blachą trapezową. W zestawie

brama posiada kółka jezdne, zawiasy oraz rygiel umożliwiający trwałe zamykanie.

Bramy tymczasowe można łączyć w jednym ciągu wygrodzeniowym z innymi typami ogrodzeń budowlanych pełnych oraz

półpełnych, a także z ogrodzeniami budowlanymi ażurowymi. 
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Ogrodzenia pełne

Wymiary (mm): 4720x2025x42

Waga (kg): 65,4

Wykończenie: ocynkowany ogniowo 

Akcesoria do montażu:

BRAMA PEŁNA 2 x 2,3 m 
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Bariery tymczasowe

Wymiary (mm): 2518x1100x495

Waga (kg): 11,2

Wykończenie: ocynkowany ogniowo

Wymiary (mm): 2518x1100x495

Waga (kg): 11,2

Wykończenie: ocynkowany ogniowo

Bariera tymczasowa prosta 2,5 m to solidny i trwały produkt ochronny wykonany ze stalowych rur ocynkowanych. Górna

część ramy bariery wykonana jest z jednego wygiętego odcinka rury, która prostopadle łączy się z dolną poprzeczką. Rama

bariery jest wypełniona rurowymi szczeblinkami. Mocne nóżki zapewniają stabilne ustawienie bez stosowania stóp

obciążających. Dodatkowo bariery tymczasowe tego typu posiadają specjalne uchwyty montażowe, które umożliwiają

budowę zwartych ciągów ochronnych trudnych do rozłączenia przez osoby nieupoważnione. Bariery tymczasowe są

wyposażone w specjalne blaszane tabliczki, które można wykorzystać do umieszczania logotypu klienta bądź wydarzenia. 

Łatwe przejście przez barierkę dla pieszych, służy jako punkt wejścia / wyjścia w nieruchomej barierce dla pieszych.

Dostępny w kolorze czerwonym dla lepszej widoczności.

BARIERA TYMCZASOWA 2,5 m

FURTKA BARIEROWA 
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System barier eventowych

Bariera eventowe to wykonane ze stali niezwykle solidne produkty

ochronny o wysokich parametrach zaporowych. Są stosowane głównie

w branży imprez masowych. Bariery przeciwtłumowe ciężkie

umożliwiają wytyczanie specjalnych ciągów komunikacyjnych, za

pomocą których można odpowiednio kanalizować masowy ruch

uczestników wydarzeń plenerowych. 

Ustawione w jednym ciągu stanowią silny i zwarty kordon bardzo

trudny do sforsowania i przypadkowego rozmontowania. Mimo

tymczasowego charakteru użytkowego, bariery policyjne są bardzo

skutecznym ogrodzeniem ochronnym. Jednocześnie po zakończonym

evencie można je szybko i łatwo zdemontować i przewieźć w inne

miejsce.

BARIERA POLICYJNA SKŁADANA

NAROŻNIK DO BARIERY SCENICZNEJ

BARIERA SCENICZNA
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Akcesoria
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80-871,Gdańsk

Tel.I+48(0)513-171-366
Tel.II+48(0)500-074-361

e-mail:biuro@cube-rusztowania.pl


