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bezpieczeństwa
Poczujcie zwiększenie

oraz porządku.

Co godzinę każdego dnia lepsze drogi:  
Poznajcie nasze systemy drogowe.

Drogi są arteriami życia każdej gminy.
Muszą być zawsze przejezdne: 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Nasze systemy drogowe dbają o stałe funkcjonowanie infrastruktury drogowej w 
waszej gminie - jednocześnie zapewniając, swoją nowatorską konstrukcją i innowa-
cyjnym materiałem w naszych płytach pobocza, fundamentach znaków drogowych 
oraz produktach z elementami odblaskowymi, zwiększenie bezpieczeństwa i 
efektywności dróg. 
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Kiedy zasadą jest zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią kultury naszej firmy.  
Jest to widoczne w używanych materiałach oraz procesie produkcyjnym. 
Polegamy więc na maksymalnie przyjaznych dla środowiska naturalnego 
źródłach energii odnawialnej, a odchodzimy w znacznej mierze od paliw 
kopalnianych.

Ponadto w procesie produkcji, skupiamy się na ochronie środowiska - 
czy to w wyborze surowców, czy unikania niepotrzebnych odpadów. W 
związku z powyższym, wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego 
według normy ISO 14001.

1,23 % pozostała EKO energia

3,18 % gaz ziemny
2,59 % ropa naftowa i jej pochodne

3,53 % stała lub płynna biomasa

85,24 % energia z wody
4,23 % energia z wiatru

BG-źródła energii:
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Z roku na rok zwiększa się natężenie ruchu drogowego i co za tym idzie obciążenie dróg.  
Szczególnie rozwijający się ciężarowy transport drogowy wystawia na ciężką próbę stabilność 
jezdni. Konsekwencje: dodatkowe środki na utrzymanie dróg i zwiększona utrata bezpieczeństwa. 
Dodatkowo, uszkodzone nawierzchnie mogą być przyczyną niebezpiecznych wypadków.

Zwiększona trwałość, zwiększone bezpieczeństwo: 
LEFIX® płyty pobocza.
Z płytami pobocza LEFIX® możemy zatrzymać dalszy rozwój tych zjawisk. Płyty zapobiegają 
kruszeniu się krawędzi jezdni i tym samym przechylaniu się pojazdów. Efekty to mniejsze zużycie 
krawędzi jezdni, niższe wymagania konserwacyjne, a tym samym niższe koszty. Ponadto przy 
wjechaniu na krawędź nawierzchni, "dudnienie" sygnalizuje jej koniec, a tym samym zwiększa 
bezpieczeństwo.

Odporność na ścieranie:  
konstrukcja dwuwarstwowa
Płyty pobocza oferują dzięki swojej 
warstwie wierzchniej, gładką, odporną 
na przemarzanie i odporną na ścieranie 
powierzchnię.

Praktyczne: zazębienie
Zazębienie czołowe zapewnia nieprzesuwne 
połączenie i ułatwia montaż.

Bezpieczne: efekt "dudnienia"
Rowkowany profil powoduje podczas 
przejazdu efekt "dudnienia" dodatkowo 
sygnalizjąc kierowcy skrajnię jezdni.

Uwaga: kolor sygnałowy
Nasze płyty pobocza LEFIX® są także dostępne 
z czerwoną warstwą betonu nawierzchniowego. 
Dlatego kolor jest stale widoczny i się nie ściera.

zapewnia trwałą 
Nowatorska stabilność 

rentowność.

 



Opcja: gniazdo słupka 
drogowego
Opcjonalnie dostępne jest gniazdo do 
szybkiego montażu i wymiany słupka 
drogowego.

Czystość: rowki odpływowe
Dzięki rowkowanemu profilowi woda z  
powierzchni jest w sposób kontrolowany  
odprowadzana na zewnątrz, zapobiegając w 
ten sposób typowemu spłukiwaniu pobocza.

Widoczność: paski odblaskowe
opcjonalnie paski odblaskowe dbają  
o dodatkowe bezpieczeństwo. (Austria białe/
czerwone; Niemcy białe/białe).

Zalety - przegląd: 

•  Trwałe podparcie krawędzi jezdni przez ciągłą dłuższą stronę

•  łatwe do montażu, praktycznie bezobsługowe

•  bez przełamań pobocza

• bez zanieczyszczeń jezdni materiałem pobocza
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LEFIX® Płyty pobocza

LEFIX® Płyta pobocza BP 500 - kolor szary
Płyta pobocza z betonu klasy C30/37

LEFIX® Płyta pobocza BP 500 - kolor czerwony
Płyta pobocza z betonu klasy C30/37

 dla większego bezpieczeństwa

Art.-Nr. Typ Dł./szer.
w mm

Możliwy 
promień
od-do

Waga/  
szt.

Szt./  
paleta

57004 LEFIX® Płyta pobocza BP 500 1000/500 7,5 m 149 kg 8

57000 LEFIX® Płyta pobocza BP 500
z gniazdem słupka 1000/500 7,5 m 145 kg 8

57006 LEFIX® Płyta pobocza BP 500 450/500 3-7 m 1) 65 kg 16

Art.-Nr. Typ Dł./szer. w 
mm

Możliwy 
promień
od-do

Ciężar/  
szt.

Szt./  
paleta

57021 LEFIX® Płyta pobocza BP 500  czerwony 450/500 3-7 m 1) 65 kg 16

57020 LEFIX® Płyta pobocza BP 500 czerwony 1000/500 7,5 m 149 kg 8

1)  Dane dotyczą promieni wewnętrznych

1045
1000

Gniazdo słupka 
drogowego

BP 500 z gniazdem słupka

1045
1000

14
0

12
5

500

7

500
450

400

1045
1000

14
0

12
5

500

7

500
450

400

 



LEFIX® Płyta pobocza BP 350
Płyta pobocza z betonu C30/37

Akcesoria LEFIX® Płyta pobocza

Art.-Nr. Typ Dł./szer.
w mm

Możliwy 
promień mini-

malny

Ciężar/  
szt..

Szt./  
paleta

57001 LEFIX® Płyta pobocza BP 350 1000/350 6,0 m 107 kg 12

14
0

13
0

350

7

1045
1000

Oznakowanie odblaskowe 
czerwone + białe

Art.-Nr. Typ

57090 dopłata za paski odblaskowe czerwony + biały - 2 paski na płytę 3)

dla LEFIX® Płyta pobocza BP 500 szara lub czerwona (L = 450 lub 1000 mm) i BP 350 szara (L = 1000 mm)

80017 LEFIX® Uchwyt montażowy do płyt pobocza max. nośność 250 kg, roztaw szczęk: 55 - 535 mm

3)  Termin dostawy na zapytanie
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LEFIX® Płyty pobocza

Nowa zabudowa

 Wytyczne i wskazówki montażowe

• Sporządzić trwałą podbudowę, zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi budowy dróg i w przewidywanej klasie 
obciążenia.

• Ułożyć płyty pobocza na grysie (5/8) i zawibrować 
odpowiednią płytą wibracyjną. Można także ułożyć płyty 
na wilgotnej betonowej podbudowie. Należy zwrócić 
uwagę na mocne osadzenie płyty w podłożu.

•  Aby zapobiec bocznemu przemieszczaniu płyt, należy je 
zakończyć klinem oporowym np. z betonu.

• Przy układaniu nawierzchni drogowej (bitumiczna nawi-
erzchnia ścieralna, beton nawierzchniowy) ważnym jest, 
aby płyty pobocza ściśle przylegały do nawierzchni.

• Fugi pomiędzy płytami pobocza powinny zostać 
wypełnione odpowiednim materiałem do spoinowania 
– zapobiegnie to przerostowi roślinności oraz polepszy 
połączenie i trzymanie płyt.

• Układanie płyt pobocza powinno być wykonywane przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. używając uchwytów 
montażowych do płyt pobocza od firmy BG-Graspointner) i odpowiednich urządzeń do podnoszenia (np. dźwigu 
samochodowego lub koparki).

• Sąsiadująca nawierzchnia jezdni powinna być w sposób trwały położona średnio 5 mm powyżej powierzchni płyt 
pobocza, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń (np. przy odśnieżaniu) i żeby zapewnić odpływ wody.

• Gniazdo montażowe słupka drogowego musi być wolne od zanieczyszczeń i mieć odpowiednią głębokość.

• Płyty pobocza nie są elementami poszerzającymi pas ruchu, lecz służą do ochrony krawędzi jezdni w obszarze 
pobocza - należy unikać ciągłej jazdy po płytach pobocza!

• Należy unikać przejazdu przy brakującej nawierzchni jezdni (np. w trakcie budowy / układania górnej warstwy 
asfaltu).

Ogólne informacjie dotyczące zabudowy i montażu
i

Modernizacja
•  Przyciąć krawędź nawierzchni do linii połączenia tak, aby 

móc profesjonalnie usunąć uszkodzoną nawierzchnię.

•  Usunąć stary materiał pobocza.

• Wykonać trwałą podbudowę, zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi budowy dróg i w przewidywanej klasie 
obciążenia. 

• Ułożyć płyty pobocza na grysie (5/8) i zawibrować 
odpowiednią płytą wibracyjną. Można także ułożyć płyty 
na wilgotnej betonowej podbudowie. Należy zwrócić 
uwagę na mocne osadzenie płyty w podłożu.

• Aby zapobiec bocznemu przemieszczaniu płyt, należy je 
zakończyć klinem oporowym np. z betonu.

• Fugę między przyciętą krawędzią jezdni, a płytą pobocza 
wypełnić odpowiednim materiałem wypełniającym (masy 
zalewowe asfaltowe na zimno lub na gorąco itp.). Dodat-
kowo zalecamy wypełnienie fugi między płytami – zapobie-
gnie to przerostowi roślinności oraz polepszy połączenie i 
trzymanie płyt.

 



Przykłady zabudowy

Jezdnia zostaje dodatkowo 
chroniona poprzez zapo-
bieganie korozji krawędzi 
jezdni

W razie potrzeby słupki 
drogowe mogą zostać 
osadzone w gniazdach

Poprzez zagłębienia w 
płytach generowany jest 
efekt dudnienia (efekt 
tarki), co sygnalizuje 
kierującemu koniec 
krawędzi jezdni

Przez zagłębienia woda 
zostaje w sposób kontrolowa-
ny odprowadzona na 
zewnątrz, tak, że unikamy 
podmywania

Fundamenty betonowe 
do słupków drogowych 
stanowią stabilny i 
zabezpieczający słupek 
przed obracaniem się 
fundamentu

promień = 3,5 m

promień = 4 m

promień = 10 m

Przykład układania:
np. rondo z  
różnymi promieniami

nawierzchnia jezdna

nawierzchnia jezdna

bitumiczna warstwa 
nośna

bitumiczna warstwa 
nośna

niezamarzająca 
warstwa nośna

niezamarzająca 
warstwa nośna

Płyta pobocza na podłożu z grysu

Plyta pobocza na podłożu betonowym

masa zalewowa

masa zalewowa

> 5 mm

> 5 mm

ok. 5 cm grysu 5/8

Fundament betonowy z klinem 
oporowym

> 150

> 
15

0
> 

15
0
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Szczególnie wrażliwe obszary to pobocza dróg. Tam leży zródło postępujących szkód, cza-
sami ekstremalnych. Wysokiej jakości prefabrykowane elementy betonowe, takie jak płyty 
pobocza LEFIX®, sprawiają, że pobocza dróg stają się stabilne, rozwiązując tym samym 
występowanie znanych problemów. Płyty pobocza LEFIX® wykonane są z wysokiej gęstości 
betonu klasy C30/37, są odporne na mróz i sole odladzające. Zagłębenia w powierzchni płyty i 
przekrój w kształcie klina zapewniają optymalne odprowadzenie wody i zapobiegania ko-
rozji oraz degradacji pobocza Wasserausrisse. Ponadto wgłębienia na powierzchni płyt mają 
dodatkową funkcję zwiększającą bezpieczeństwo - ostrzegają kierowcę o zjechaniu z krawędzi 
jezdni poprzez wywołaniu efektu dudnienia (efekt tarki).

Pobocza dróg
ze zwiększoną 

funkcją bezpieczeństwa

 



Referencje
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Decydujące zalety płyt pobocza LEFIX® leżą w podparciu i przejezdności pobocza, 
opłacalności / rentowności w renowacji i bezpieczeństwie przy krawędzi jezdnii.
Zalety te przynoszą z jednej strony użytkownikom dróg zwiększone bezpieczeństwo, zaś z 
drugiej strony korzyści w zakresie utrzymania dróg: niższe koszty konserwacji, eliminację 
częstych napraw, niższe koszty pracy.
Pewność, że zapewnia się użytkownikom bezpieczne drogi, jest również dla zarządcy dróg 
wielkim sukcesem i bardzo ważne.

Prawidłowe
rozwiazanie dla 

długiej żywotności

 



Referencje
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Istotne elementy bezpieczeństwa ruchu takie jak słupki drogowe lub znaki drogowe narażone są 
dzień i noc na wiatr i pogodę, a także na inne mechniczne czynniki. Dlatego wymagają one szczególnej 
stabilności. Nasze fundamenty dla systemów ruchu zapewniają doskonałe mocowanie i zapobiegają  
obracaniu.

Tutaj stabilność spotyka się z elastycznością.
Ponadto, wszystkie systemy są szczególnie łatwe w obsłudze i przy swojej stabilności łatwo wymienne. 
Słupki drogowe pozwalają się łatwo montować i demontować, a zacisk z tworzywa sztucznego w 
fundamencie znaków drogowych sprawia, że montaż lub demontaż za pomocą prostego narzędzia jest 
dziecinnie łatwy. Bezpieczeństwo i prostota w doskonałej harmonii.

Perfekcyjne osadzenie: 
Pierścień zaciskowy
Pierścień zaciskowy blokuje  
słupek znaku i chroni jego przed 
obracaniem.

Zawsze suche:  
otwór odpływowy
Otwór odpływowy zapobiega 
gromadzeniu się wody.

Precyzyjnie ustawienie: 
stożkowe dno
Dno w kształcie stożka zapewnia 
centralne usadowienie słupka.

Zawsze pasujące: Pierścienie  
w różnych rozmiarach
Pierścień z tworzywa jest dostępny w 
różnych rozmiarach i pasuje do wszystkich 
standardowych średnic słupków.

Przewidziane do stosowania dla tablic o dużym for-
macie oraz jako fundament na spadzistym terenie.

nasze fundamenty
bezpieczeństwo:

Ukierunkowane na 

dla systemów drogowych.

 



Gniazdo: otwór z listą 
zaciskową
Konstrukcja zapewnia precyzyjne 
trzymanie słupka drogowego.

Ochrona powierzchni:  
brak narośli trawy
Duża powierzchnia o średnicy 
38 cm zapewnia ochronę przed 
narastaniem trawy.

Lekkość konstrukcji: specjalny 
kształt
Dzięki stabilności konstrukcji można było 
zaoszczędzić materiał, dzięki czemu funda-
ment jest lżejszy a cały proces instalacji jest 
łatwiejszy.

Czysta rzecz:  
spadek powierzchni
Spadek zapewnia efektywną 
ochronę przed zanieczyszczeniem. 

Stabilne mocowanie: profilowanie
Dzięki specjalnemu profilowi uzyskuje się pewne 
zakotwienie w gruncie .

Fundament może być również instalowany mechanicznie za 
pomocą siłownika hydraulicznego lub wiertła ślimakowego.

 Zalety w skrócie: 

•  stabilne i nieobracające się fundamenty

•  dla słupków drogowych z lub bez tyczki śniegowej

•  koniec z przechylaniem się słupków lub znaków 
drogowych

•  wymiana słupka lub znaku drogowego możliwa w 
każdym czasie

•  możliwość montażu maszynowego  
(dotyczy tylko fundamentów do słupka drogowego)

Ukierunkowane na 

dla systemów drogowych.
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Słupek drogowy-fundamenty
 dla stabilnego i nieobracającego się fundamentu

Fundament słupka drogowego LPF-O
Fundament słupka drogowego z beton C25/30
Przejście przelotowe pod tyczkę śniegową ca. 80 mm

Art.-Nr. Typ ø/wys.
w mm

Głębokość 
osadzenia (VL)

Ciężar/  
szt.

Szt./  
paleta

58000 Fundament słupka drogowego LPF-0 380/360 200 mm 42 kg 20

58000DE Fundament słupka drogowego LPF-0 380/360 150 mm 42 kg 20

ø
38

0

ø380

ø250

V
L

36
0

Fundament słupka drogowego LPF-3N
Fundament słupka drogowego z beton C25/30
Przejście przelotowe pod tyczkę śniegową ca. 80 mm

Art.-Nr. Typ ø/wys.
w mm

Głębokość 
osadzenia (VL)

Ciężar/  
szt.

Szt./  
paleta

58001 Fundament słupka drogowego LPF-3N 260/360 200 mm 35 kg 24

ø
26

0

ø250

20
0

36
0

Fundament słupka drogowego LF-250
Fundament słupka drogowego z beton C25/30
Przejście przelotowe pod tyczkę śniegową ca. 80 mm

Art.-Nr. Typ Dł./szer./wys.
w mm

Głębokość 
osadzenia(VL)

Ciężar/  
szt.

Szt./  
paleta

57102 Fundament słupka drogowego LF-250 205/185/250 200 mm 13,5 kg 96

205

20
0

25
0

185

121

 



Referencje
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Znaki drogowe - fundamenty
 dla stabilnego i nieobracającego się fundamentu

Fundament znaku drogowego VZF-S
Fundament z betonu C25/30
Otwór dla słupka znaku drogowego ca. 80 mm

Art.-Nr. Typ ø/wys.
w mm

Głębokość 
osadzenia  

ok.

Ciężar/  
szt.

Szt./  
paleta

58100 Fundament znaku drogowego VZF-S 350/400 360 mm 44 kg 22

Fundament znaku drogowego VZF-XS, M, L
Fundament z betonu C25/30
Otwór dla słupka znaku drogowego ca. 100 mm

Art.-Nr. Typ ø/wys.
in mm

Głębokość 
osadzenia 

ok.

Ciężar/  
szt.

Szt./  
paleta

58103 Fundament znaku drogowego VZF-XS 256/300 250 mm 37 kg 24

58101 Fundament znaku drogowego VZF-M 256/600 550 mm 78 kg 12

58102 Fundament sznaku drogowego VZF-L 256/800 750 mm 104 kg 8

ø350

ø240

36
0 40

0

ø80

ø
35

0

256

ø100

30
0 

/ 
60

0 
/ 

80
0

25
0 

/ 
55

0 
/ 

75
0

25
6

256
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Jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego jest zła lub ograniczona widoczność, zwłaszcza w 
nocy. Odblaskowe produkty BG-Graspointner poprzez ich 
szczególnie wysoki efekt odblaskowy zapewniają o wiele wyższą 
rozpoznawalność oznakowania pasa ruchu niż jest to możliwe w 
przypadku konwencjonalnych elementów. 

Duży efekt odblaskowy, mniejsze zużycie
Innowacyjne pokrycia odblaskowe poprzez wysoką 
intensywność przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na 
drogach. Wysoka wytrzymałość materiału sprawia, że są one 
również szczególnie wytrzymałe na obciążenia mechaniczne, a 
tym samym nie wymagają większej konserwacji i są ekonomiczne 
w eksploatacji. 

również w zakresie
bezpieczną drogę  

Wskazuje wszystkim

trwałości oznakowania.

Trwałość: 
bezpieczna powierzchnia odblaskowa
Zagłębienie w powierzchni zapewnia bezpieczne,  
trwałe łoże dla warstwy odblaskowej.

Konserwacja: 
naturalne samooczyszczanie
Inowacyjna powierzchnia odblaskowa 
podczas opadów deszczu ulega  
samooczyszczeniu.

 



 Zalety w skrócie: 

•  podwójny efekt odblasku / refleksji

•  wyższe bezpieczeństwo pasa ruchu 

•  wyższa trwałość

•  antypoślizgowa powierzchnia odblaskowa

•  dostępne w wielu kolorach

Siła odblasku: 
specjalna powłoka
Tysiące szklanych mikro kryształków na powierzchni 
betonu podwajają efekt luminancji w porównaniu z 
tradycyjnym oznakowaniem

Ekonomika:  
wysoka moc odblasku
Ze względu na wysoką siłe odblasku produkty te 
mogą zastąpić świetlne oznakowanie drogowe w 
wielu miejscach niebezpiecznych.

Kolor: bogata paleta  
kolorów
Produkty odblaskowe BG są dostepne 
prawie w każdym kolorze.
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Produkty odblaskowe
 z wysokim efektem odblasku dla większego bezpieczeństwa

Kostka drogowa - odblaskowa

Art.-Nr. Typ Dł./szer./wys.
w mm

Ciężar/  
szt.

Szt./  
paleta

57300 Kostka drogowa odblaskowa - czewona 200/125/100 5 kg 320

57301 Kostka drogowa odblaskowa - biała 200/125/100 5 kg 320

57302 Kostka drogowa odblaskowa - niebieska 200/125/100 5 kg 320

Krawężnik płaski - odblaskowy

Art.-Nr. Typ Dł./szer./wys.
w mm

Ciężar/  
szt.

Szt./  
paleta

57310 Krawężnik płaski odblaskowy - czerwony 280/400/300 43,8 kg 18

57311 Krawężnik płaski odblaskowy - biały 280/400/300 43,8 kg 18

Krawężnik wysoki - odblaskowy

Art.-Nr. Typ Dł./szer./wys.
w mm

Ciężar/  
szt.

Szt./  
paleta

57320 Krawężnik wysoki odblaskowy - czerwony 500/150/245 35 kg 40

57321 Krawężnik wysoki odblaskowy - biały 500/150/245 35 kg 40

Akcesoria LEFIX® Płyta pobocza

Art.-Nr. Typ

57090
dopłata za paski odblaskowe czerwony + biały 3) - 2 paski na płytę
dla LEFIX® Płyta pobocza BP 500 szara lub czerwona (L=450 lub 1000 mm) 
i BP 350 szara (L=1000 mm)

3)  Termin dostawy na zapytanie

 



Referencje
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Hydro BG Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Szpotańskiego 10

04-760 Warszawa 
POLSKA

 
tel.: +48 22 615 5 8  52

email:office-pl@ bg-company.com
www.hydrobg.pl
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