
Wyposażenie drogowe 

EUROFORMAT





     Nowoczesna droga powinna zapewniać nie tylko bezpieczeństwo, ale również komfort dla kierow-
ców. Ostatnio wzrosła liczba pojazdów, sprzęt do kontroli ruchu drogowego odgrywa coraz większą 
rolę w ochronie życia i zdrowia kierowców i pieszych. 

Spółka “EUROFORMAT” oferuje szeroki wybór narzędzi do organizacji bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i ich realizacji, a także instalację urządzeń do sterowania ruchem. 

Główne rodzaje działania to dostawa i montaż barier drogowych i mostowych, ekranów akustyc-
znych, znaków drogowych, systemów dla orientacji, znaków projektowania indywidualnego i innych 
obiektów infrastruktury drogowej. 

Nasz cel – poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Dla osiągnięcia celu, firma korzysta z in-
nowacyjnych rozwiązań technicznych, biorąc pod uwagę doświadczenie najlepszych europejskich 
producentów. 

Produkty firmy są przetestowane, certyfikowane i ciągle doskonalone. Nasze produkty gwarantują 
Państwu bezpieczeństwo i komfort. 



 Produkujemy wszystkie rodzaje elementów ochronnych drogi wg GOST 26804-86, GOST 
26804-2012,  ST-RK GOST R 52607-2010, TU U V. 2.3-28.1-32453930-004:2009, EN 1317.

      Główne korzyści:

We wszystkich elementach ogrodzenia ochronnego pokrytej cynkowania ogniowego, co zapewnia 
maksymalną żywotność w porównaniu z innymi metodami leczenia antykorozyjnej.

Moce produkcyjne i zapasy produktów gotowych pozwolić jej dostaw jak najszybciej. 

BARIERY OCHRONNE

   W 2008 roku nasza firma wraz z przedsiębiorstwem państwowym “RosdorNDI” opracowała nowe warun-
ki techniczne TU U V. 2.3-28.1-32453930-004: 2009, używając nowych rozwiązań technicznych, i biorąc pod 
uwagę doświadczenie najlepszych europejskich producentów w rozwoju ochrony dróg. 
       
 Wszystkie projekty zostały przetestowane na terenie FDE “NAMI” w mieście Dmitrow (Obwód Moskiewski) i 
okazały się spełniającymi europejskie normy EN 1317-1 / 98 i EN 1317-2 / 98. 

Poziom N1 N2 H1 H2 H3

Wartość (kJ) ≥ 43 ≥ 82 ≥ 128 ≥ 280 ≥ 460

Oznaczenie posiadania zdolności zgodnie z normą EN 1317-1 / 98 i EN 1317-2 / 98 

Poziom U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

Wartość (kJ) ≥ 130 ≥190 ≥ 250 ≥ 300 ≥ 350 ≥ 400 ≥ 450

Oznaczenie poziomów zdolnośi utrzymania GOST R 52607-2006 ,ST GOST R 52607-2010 RK



BARIERY OCHRONNE

Jednostronne jednopoziomowe ogrodzenie 

Uwaga:

[ - Kanał

I - Dwuteownik

С - С profile

Dwustronne jednopoziomowe ogrodzenie 

Uwaga:

[ - Kanał

С - С profile



Jednostronne dwupoziomowe ogrodzenie 

Uwaga

I - Dwuteownik

][ - Podwójny wygięty profil 

BARIERY OCHRONNE

Jednostronne dwupoziomowe ogrodzenie 

Uwaga

[ - Kanał



Dwustronne jednopoziomowe ogrodzenie 
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BARIERY OCHRONNE

 Dwustronne dwupoziomowe ogrodzenie 

Uwaga
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[ - Kanał



BARIERY OCHRONNE 

Mostowe jednostronne jednopoziomowe ogrodzenie

Uwaga:

I - Dwuteownik

Uwaga:

I - Dwuteownik

Mostowe jednostronne dwupoziomowe ogrodzenie



BARIERY OCHRONNE 

    Passco H1-A-W3 (ES 1,33)
    Passco N2-A-W2 (ES 1,33)
    Passco H1-A-W4 (ES 2,0)
    Passco N2-A-W3 (ES 2,0) 
    Passco N2-A-W4 (ES 4,0)
    



BARIERY OCHRONNE 

    Poręczowe bariery drogowe – jest to środek techniczny wyposażenia drogi, ulicy lub budowli inżynierskiej 
zapobiegający wyjściu pieszych do niebezpiecznej strefy.
  
 W zależności od przenaczenia funkcjonalnego istnieje dwa typy podstawowe barier:
– bariery zatrzymujące 
– bariery ograniczające 
 
 Konstrukcje zatrzymujące są stosowane w przypadkach, kiedy trzeba zorganizować ruch pieszych przez 
drogę i w celu zabiezpieczenia pieszych przed upadkiem z budowli mostowej, nasypu, lub z jakiegokolwiek 
innego obiektu, mającego dużą róźnicę wysokości. 
 Konstrukcję ograniczające są instalowane wzdłuż drogi, jako przeszkoda, chroniącą człowieka przed 
przypadkowym wyjściem na trasę samochodową, przejściem przez pas ruchu w niewyznaczonym do tego 
miejscu, potrąceniem pieszego przez samochód. 
 
 Spółka “Euroformat” produkuje bariery poręczowe zarówno według wykresów standardowych, jak i 
według wykresów, przedstawionych przez Zleceniodawcę. 

   PORęCzOWE BARIERY dROgOWE



Kraj: Ukraina, Kijów 
Projekt: Metro Most

Kraj: Ukraina, Kijów 
Projekt: Plac Pocztowy

PROJEKTS EUROFORMAT

BARIERY OCHRONNE 



BARIERY OCHRONNE 

PROJEKTSEUROFORMAT

Kraj: Ukraina
Projekt: Kijów - Czop Autostrady



Kraj: Ukraina, Kijów 
Projekt:  Most Patona

Kraj: Ukraina
Projekt: Zaporoże – Donieck Autostrady

EUROFORMAT

BARIERY OCHRONNE 

PROJEKTS EUROFORMAT



Kraj: Latwija, Riga 
Projekt: Południowy most

EUROFORMAT PROJEKTS

BARIERY OCHRONNE 

Kraj: Moldowa
Projekt: droga Kiszinew  - Soroka



Kraj: Kazachstan
Projekt: Astana- Borowoe Autostrady

BARIERY OCHRONNE 

PROJEKTS EUROFORMAT

Kraj: Kazachstan
Projekt: droga Almaty — Ust-Kamenogorsk



BARIERY OCHRONNE 

EUROFORMAT PROJEKTS

Kraj: Azerbejdżan
Projekt: Baku – Aliat Autostrady

Kraj: Rosja, Niżny Nowogród
Projekt: Metromost



BARIERY OCHRONNE 



Ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne

Wysoka wydajność, trwałość.

Proste i szybkie projektowanie instalacji.

Maksymalną skuteczność ochrony przed hałasem. 

         
       Nowoczesne autostrady są źródłem hałasu wystarczająco wysokiej częstotliwości (w zakresie od 63 
do 8000 Hz), znacznie przekraczającej dopuszczalne normy sanitarne dla obszarów przyległych. Wiele 
prac naukowych potwierdzających szkodliwy wpływ stresu hałasu na formy życia; więc obecność ekranów 
akustycznych w pobliżu osiedli, terenów rekreacyjnych i innych przyległych terenów mieszkaniowych jest 
obowiązkowe.
          Firma “Euroformat” opracowała i produkuje dźwiękoszczelne ekrany na drogach zgodnie z przeznac-
zeniem TU 28.1 -32453930-005: 2009 “ekrany akustyczne Euroformat”, które pomyślnie przeszły testy 
mechaniczne i akustyczne. 
       Przy opracowywaniu ekranów akustycznych nasi eksperci stosują się norm krajowych dla obciążenia 
wiatrem w różnych regionach i norm europejskich (EN 14388: 2005, EN 14389: 2004, EN 1794-1: 2003, 
EN 1794-2: 2003); Współpracujemy również z ukraińskich i zagranicznych naukowców i ekspertów 
branżowych.
     Biorąc pod uwagę prawa propagacji fal hałasu dla skutecznej ochrony przed hałasem jest ekran niezbędne 
do prawidłowego wykonania projektu akustyczną, która określi rozmiar, geometrycznej konfiguracji i 
położenie jej elementów.

      Główne korzyści:



      Podstawowym budulcem ekranu jest panel akustyczny. Panel jest wykonany z metalu, ocynkowanego grubości 
0,7-1,2 mm, a następnie zastosowane powłoki polimeru (dowolny kolor RAL). Panel akustyczny może być nie-
perforowany oraz z perforowaną ścianą przedniej, co zwiększa zdolność chłonną (współczynnik absorpcji). Płyta 
ma kształt pudełka i wypełniona jest z wełny mineralnej (gęstość 75-175 kg / m3) pokryta folią ochronną. 

TYPY  EkRANóW  AkusTYCzNYCH 

Pochłaniające ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne



Ekrany akustyczne

Odbijające ekrany akustyczne 

     Podstawowym budulcem ekranów są akustycane kasety, które wykonane są z akrylu lub poliwęglanu (granica 
wytrzymałości nie mniejszej niż 60 MPa i zdolność do przepuszczania światła co najmniej 88%) monolityczne. 
Dzięki wysokiej wydajności transmisji ekranów akustycznych mają możliwość przeglądu i zapobiegania pow-
stawaniu tunelowania.



      Ekran zawiera kombinację pochłaniającego ekranu akustycznego i odbijającego ekranu  akustycznego. 

Kombinacje typów 

Ekrany akustyczne



Ekrany akustyczne



Kyjów – Czop Autostrady, obwód Riwne ,
Molodawo, Werba

Kyjów – Czop Autostrady, obwód Novograd-Volyńsky
Pylypowyczy

Ekrany akustyczne

PROJEKTS EUROFORMAT



Ekrany akustyczne

EUROFORMAT PROJEKTS
Kyjów – Czop Autostrady, 
Nowa Romaniwka

Kyjów – Żytomierz Autostrady, 



Kyjów - Obuchiv,
Kożyn

Ekrany akustyczne

PROJEKTS EUROFORMAT



konstrukcje bramowe metalowe
         
        Konstrukcje bramowe metalowe służą do zainstalowania znaków informacyjnych,  sygnalizatorów 
świetlnych, tablic elektronicznych, czujników ruchu i pogody nad jezdniami wszystkich kategorii. Kon-
strukcje bramowe metalowe pozwalają zapewnić bezpieczeństwo na drogach, stworzyć właściwy poziom  
komfortu kierowców i pasażerów, informować o rozwidleniach, lokalizacji obiektów w sposób najbardziej 
wygodny i dostępny.
 Konstrukcje bramowe są produkowane wg projektu typowego  3. 503. 9-80 «Konstrukcje wsporcze 
znaków drogowych na drogach». W zależności od konfiguracji bramy wyróżniają trzy rodzaje konstrukcji 
wsporczych (każdy rodzaj ma kilka wymiarów typowych):
 Konstrukcje bramowe metalowe w kształcie litery L: wysokość do 6,05 m, szerokość prześwitu od 
4,5 m do 6,3 m.
 Konstrukcje bramowe metalowe w kształcie litery T: wymiary jak wyżej, ale konstrukcja jest 
bardziej masywna, ponieważ rozporka wynoszona jest po obie strony opory.
Konstrukcje bramowe metalowe w kształcie litery U: wysokość od 5,95 m do 6,6 m, szerokość prześwitu 
od  15,75 m do 28 m.
 Firma Euroformat opracowała i produkuje lżejsze konstrukcje bramowe metalowe. Wszystkie kon-
strukcje spełniają wymagania obowiązujących dokumentów normatywnych.

      Główne korzyści 
Znacznie mniejsze zużycie metalu przy jednakowych charakterystykach  funkcjonalnie-eksploatacyjnych. 
Oszczędność ciężaru wynosi od 4% do 58%;

Możliwość wyprodukowania konstrukcji bramowych metalowych w kształcie litery U o szerokości do 32 m, 
konstrukcje bramowe metalowe w kształcie litery L i konstrukcje bramowe metalowe w kształcie litery T są 
produkowane o szerokości prześwitu do 6,5 m i wysokości do 8 m.

Stosowanie bardziej racjonalnego przekroju w kierunku głównego obciążenia nadanego, co pozwoliło w całości 
obniżyć ciężar konstrukcji;

Stosowanie skróconego i bardziej dostępnego asortymentu kształtowników (brak pozycji deficytowych rur 
okrągłych o średnicy od 159 mm do 219 mm);

Brak procesów spawalniczych w strefie montażowej, co pozwala skrócić termin montażu, zmniejszyć jego 
wartość i pozostawić w stanie nienaruszonym powłokę cynkową;

Współczesny wygląd architektoniczny i „lekkość” konstrukcji. Zmniejszone wymiary gabarytowe konstrukcji i 
poszczególnych elementów, brak modelów, kątowników stalowych i ciężkich połączeń kołnieżowych;

Konstrukcja z mniejszym ciężarem wymaga mniej ciężkich fundamentów.

Konstrukcje bramowe metalowe



PROJEKTS EUROFORMAT

Konstrukcje bramowe metalowe



spawane belki dwuteowe
         
        Spawana belka dwuteowa wykorzystywana jest w budownictwie i służy do montażu konstrukcji 
nośnych oraz reprezentuje sobą analog belki walcowanej na gorąco, wytworzonej metodą spawania blach 
stalowych cienkich.

 Podstawowe stosowanie spawanej belki dwuteowej:
- budownictwo szkieletowe budynków i budowli mieszkalnych, przemysłowych i rolniczych; 
- na placach budowy, szynach podsuwnicowych, stropach;
- mosty, estekady i inne konstrukcje metalowe.
 Podstawowe zalety stosowania spawanej belki dwuteowej:
- pozwala istotnie zmniejszyś ciężar elementów szkieletowych konstrukcji metalowych, które mają 
zwiększony współczynnik obciążenia. 
- pozwala stworzyć ekonomiczne formy konstrukcji wsporczych, co z kolei zmniejsza masę całej konstrukcji 
metalowej.
- producenci  materiałów walcowanych nie wytwarzają belek walcowanych o wymiarach przekraczających 
60B. Dlatego, kiedy są wymagane konstrukcje, których sztywność i ładowność przekraczają możliwości 
kształowników walcowanych, wykorzystują belki spawane.
- łatwość eksploataci pozwala stwarzaś zadania o różnych ukierunkowaniach architektonicznych;
 Firma Euroformat ma możliwość wyprodukowania spawanych belek dwuteowych o poniższych 
wymiarach: 

Н – wysokość ścianki belki, mm - 132 - 1500
L – długość belki, mm - 2000 -12000
B – szerokość półki belki, mm - 100 - 800
S – grubość ścianki belki, mm - 5 - 30
T – grubość półki belki, mm - 6 – 50
 
 
 Produkcja belek dwuteowych odbywa się na liniach wyposażenia automatycznego, co zapewnia 
idealną geometrię, całkowite przetopienie i perfekcyjny wygląd zewnętrzny gotowej belki spawanej.



Znaki drogowe mają kluczowe znaczenie w sys-
temie ruchu pojazdów i pieszych na ulicach i dro-
gach samochodowych.

Należy zauważyć, że znaki drogowe funkcje 
zależy głównie od technologii produkcji i stoso-
wanych materiałów. Znak drogowy utrzymuje swoje 
wymiary i kształt geometryczny, niezależnie od 
obciążeń wiatrem i śniegiem, mechaniczne i atmos-
feryczne uderzenia, wstrząsy skale, przemyślanych 
działań wandali i wpływu innych czynników.

W tym samym czasie, obraz na znakach 
drogowych muszą zachować właściwości fotom-
etryczne i kolorymetryczne całego życia, aby mieć 
odpowiednią odbicia światła wskaźnika w celu za-
pewnienia widoczności zdjęć wieczorem i nocą i 
we mgle, deszczu lub śniegu.

ZNAKI DROGOWE

  Główne korzyści:
Nasza firma ma do wyboru materiały dla produkcji znaków drogowych oparte nie tylko na nasze własne 
doświadczenia w produkcji tych produktów, ale również pod względem trendów na światowym rynku 
materiałów i technologii, doświadczeń firm zagranicznych.
 
Wszystkie znaki drogowe wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej, która zapewnia odporność na 
korozję i pokryte farbą szarą i polimerowym proszkiem.

Do rysowania wykorzystane farby od najlepszych producentów, takich jak “ZM”, “Srednim” i “Orafol. Ob-
raz jest pokryty folią odblaskową lub farbą, odporną na promieniowanie UV, aby zapewnić obraz trwałości 
i nasycenia kolorów. 

     sYsTEMY  dLA  ORIENTACJI  dROgOWEJ 

   Główne korzyści:

Korzystanie z systemu modułowego budowania poje-
dynczych znaków planowania ułatwia montaż i skraca 
czas Koszty związane.
Ze względu na unikatowy systemu profili 
wzmacniających znacznie zwiększona znak 
stabilność czynników zewnętrznych, przy zachowa-
niu optymalnej całkowitej masy struktury.

 Znaki projektowania indywidualnego pro-
gramu dla orientacji i dostarczenia użytkownikom 
dróg o dodatkowe informacje dotyczące specyfic-
znych warunków drogowych, które występują w 
różnych częściach regulaminu skrzyżowania skom-
plikowanych skrzyżowaniach, a także informację 
o takiej transmisji, która jest trudne lub niemożliwe 
przy użyciu standardowych znaków drogowych.

   zNAkI  dROgOWE



EUROFORMAT PARTNERS





 «TORGOWY DOM ZAWOD EUROFORMAT» Ltd.
(Trading House Plant Euroformat) Ltd.

21-G Kurenewskaja ul., Kijów, Ukraina, 04073
tel: +38(044) 494-35-38

e-mail: td@euroformat.com
www.euroformatroad.com


