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Wprowadzenie

Jesteśmy największym
w Polsce producentem
wyrobów Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.

Należymy do czołówki Polskich firm 
zajmujących się produkcją oraz 
dystrybucją wyrobów Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Naszym głównym 
celem jest produkcja z korzyścią dla 
społeczeństwa, działamy na rynkach w 
Polsce oraz Europie.

OLIMPIA powstała w 2001 roku. 
Specjalizujemy się w produkcji znaków 
poziomych używanych do celów zapew-
nienia bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym oraz wyrobów zabezpieczających 
prace ziemne i drogowe. 

www.fh-olimpia.pl
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Nasza oferta
W naszej ofercie znajdują się wszelkiego rodzaju produkty
oznakowania dróg i parkingów. Służymy Państwu szczegółowymi 
informacjami dotyczącymi oferowanych produktów. Nasza kadra 
inżynieryjno-technologiczna jest otwarta na Państwa propozycje 
związane z wdrożeniem nowego produktu na rynek.

Kontakt
ul. Na Łąkach 4
41-700 Ruda Śląska

tel. +48 32 44 20 691
biuro@fh-olimpia.pl 

2. Wprowadzenie 18. Separator ruchu punktowy SDP

3. Spis treści 19. Separator ruchu punkt. parkingowy SP

4. Azyle drogowe - sztuczne wyspy 20. Separatory ruchu modyfikowane SRM

5. Azyle drogowe - modyfikowane 21. Separator ruchu łańcuchowy SŁ

6. Mini rondo 22. Separator ruchu łańcuch. modyf. SŁ/M

7. Próg podrzutowy PW-30 23. Separator ruchu punktowy skrajny SS

8. Próg podrzutowy PW-40 24. Ochraniacz węży strażackich OWS

9. Próg podrzutowy PW-40 modyfikowany 25. Ochraniacz kabli 2 lub 3 komorowy OK

10. Próg podrzutowy PW-60 26. Podstawa pod znaki mała PM-5

11. Próg podrzutowy punktowy PW-P 27. Podstawa pod znaki duża PD-3

12. Ochraniacz kabli podrzutowy OKP 28. Odbojnice PVC

13. Próg zwalniający PZ-90 29. Nakładka antyporostowa na U-1a

14. Próg zwalniający PZ-98 30. Podstawa pod słupek U-2

15. Próg zwalniający wyspowy PZP-2/-3 31. Elementy montażowe

16. Próg zwalniający płytowy U-16b

17. Separator ruchu ciągły SD
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Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Azyl skrajny AS 500 x 500 x 100 20 40 szt.

Azyl wewnętrzny AW 500 x 500 x 100 21 40 szt.

Azyl narożny AN 500 x 500 x 100 17 40 szt.

Azyle drogowe - sztuczne wyspy

www.fh-olimpia.pl

Azyle drogowe - zamontowane na drodze 
tworzą sztuczne wyspy, znakomicie 
widoczne przez kierowców, dzięki czemu 
znacznie poprawiają bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.
 
Zastosowanie trzech elementów azylu 
pozwala na dowolne formowanie kształtu
i wielkości. Ich konstrukcja pozwala na 
wielokrotny montaż i demontaż. Zaślepki na 
otworach montażowych uniemożliwiają 
korozję śrub montażowych oraz 
zabezpieczają przed zabrudzeniem. System 
stopek w dolnej części azylu umożliwia ich 
bardzo dobre dopasowanie do podłoża. 

AS

AW

AN
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Azyle drogowe - modyfikowane

www.fh-olimpia.pl

Azyle drogowe - zamontowane na drodze 
tworzą sztuczne wyspy, znakomicie 
widoczne przez kierowców, dzięki czemu 
znacznie poprawiają bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.
 
Zastosowanie tylko dwóch elementów azylu 
pozwala na formowanie dowolnej długości 
wyspy. Ich konstrukcja pozwala na 
wielokrotny montaż i demontaż. Zaślepki na 
otworach montażowych uniemożliwiają 
korozję śrub montażowych oraz 
zabezpieczają przed zabrudzeniem. System 
stopek w dolnej części azylu umożliwia ich 
bardzo dobre dopasowanie do podłoża.

AS

AW

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Azyl modyfik. skrajny AS/M 500 x 500 x 130 23 34 szt.

Azyl modyfik. wewn. AW/M 500 x 500 x 130 25 25 szt.
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Mini rondo - MR
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Mini Rondo – to wyspa w kształcie koła 
składająca się z 48 elementów, które po 
złożeniu w całość stanowią średnicę 
3 metrów. W skład Mini Ronda wchodzą
elementy: F1, F2, F3 w ilości po 16 sztuk,
a ich wysokość kształtuje się od 100 mm
w środku okręgu do 40 mm na zewnątrz 
okręgu.

Mini Rondo jest wyspą zaliczaną do kategorii 
azyli.

Mini Rondo jest rozwiązaniem na 
skrzyżowania, gdzie istnieje konieczność 
szybkiego wprowadzenia ruchu okrężnego 
w celu zwiększenia przepustowości 
skrzyżowanych dróg. Wyrób montowany jest 
za pomocą kołków rozporowych i wkrętów 
odpowiedniej długości. Montaż jest szybki 
i trwały.

MR

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Mini Rondo MR fi 3000 x 100 - 40 610

Element wewnętrzny F1 500/189 x 100 -79 6

Element środkowy F2 500/387 x 79 - 58 15

Element zewnętrzny F3 500/580 x 58 - 40 17

1 szt.

100 szt.

50 szt.

45 szt.
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Próg podrzutowy PW-30
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Progi podrzutowe – wyroby związane
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
stosowane w przypadku konieczności 
ograniczenia prędkości pojazdów w określo-
nym miejscu na drodze.

Montaż progów podrzutowych wykonuje się 
przy użyciu kołków rozporowych 
bezpośrednio do nawierzchni drogi, na 
okres stały lub czasowy, nie wymaga 
szczególnego przygotowania podłoża. 
Zastosowanie w progach podrzutowych 
mas chemoutwardzalnych i elementów 
odblaskowych zapewnia im trwałą 
kolorystykę i doskonałą widoczność 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Długość 
najazdowa progu to: 350 mm.

PW-30

ZPW-30

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Próg podrzutowy 30 PW-30 350 x 250 x 55 3,5 150 szt.

Zakończenie progu 30 ZPW-30 350x 180 x 55 2,5 150 szt.
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Próg podrzutowy PW-40
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PW-40

ZPW-40

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Próg podrzutowy 40 PW-40 400 x 500 x 50 8 90 szt.

Zakończenie progu 40 ZPW-40 400 x 200 x 50 3 150 szt.
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Progi podrzutowe – wyroby związane
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
stosowane w przypadku konieczności 
ograniczenia prędkości pojazdów w określo-
nym miejscu na drodze.

Montaż progów podrzutowych wykonuje się 
przy użyciu kołków rozporowych 
bezpośrednio do nawierzchni drogi, na 
okres stały lub czasowy, nie wymaga 
szczególnego przygotowania podłoża. 
Zastosowanie w progach podrzutowych 
mas chemoutwardzalnych i elementów 
odblaskowych zapewnia im trwałą 
kolorystykę i doskonałą widoczność 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Długość 
najazdowa progu to: 400 mm.



Próg podrzutowy PW-40/M
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PW-40/M

ZPW-40

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Próg podrzutowy 40/M PW-40/M 400 x 500 x 50 10 70 szt.

Zakończenie progu 40 ZPW-40 400 x 200 x 50 3 150 szt.
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Progi podrzutowe – wyroby związane
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
stosowane w przypadku konieczności 
ograniczenia prędkości pojazdów w określo-
nym miejscu na drodze.

Montaż progów podrzutowych wykonuje się 
przy użyciu kołków rozporowych 
bezpośrednio do nawierzchni drogi, na 
okres stały lub czasowy, nie wymaga 
szczególnego przygotowania podłoża. 
Zastosowanie w progach podrzutowych 
mas chemoutwardzalnych i elementów 
odblaskowych zapewnia im trwałą 
kolorystykę i doskonałą widoczność 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Długość 
najazdowa progu to: 400 mm.



Próg podrzutowy PW-60
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PW-60

ZPW-60

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Próg podrzutowy 60 PW-60 600 x 500 x 50 12 60 szt.

Zakończenie progu 60 ZPW-60 600 x 300 x 50 8 60 szt.
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Progi podrzutowe – wyroby związane
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
stosowane w przypadku konieczności 
ograniczenia prędkości pojazdów w określo-
nym miejscu na drodze.

Montaż progów podrzutowych wykonuje się 
przy użyciu kołków rozporowych 
bezpośrednio do nawierzchni drogi, na 
okres stały lub czasowy, nie wymaga 
szczególnego przygotowania podłoża. 
Zastosowanie w progach podrzutowych 
mas chemoutwardzalnych i elementów 
odblaskowych zapewnia im trwałą 
kolorystykę i doskonałą widoczność 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Długość 
najazdowa progu to: 600 mm.



Próg podrzutowy punktowy PW-P
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PW-P

PW-P

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Próg podrzut. punkt. PW-P fi 400 x 50 5 150 szt.
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Progi podrzutowe punktowe – wyroby 
związane z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego, stosowane w przypadku 
konieczności ograniczenia prędkości 
pojazdów w określonym miejscu na drodze.

Montaż progów podrzutowych wykonuje się 
przy użyciu kołków rozporowych 
bezpośrednio do nawierzchni drogi, na 
okres stały lub czasowy, nie wymaga 
szczególnego przygotowania podłoża. 



Ochraniacz kabli podrzutowy OKP
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Ochraniacz kabli podrzutowy służy do 
zabezpieczenia przewodów elektrycznych 
oraz wszelkiego rodzaju kabli. Ochraniacz 
kabli montowany jest na stałe lub 
tymczasowo do podłoża poprzez 
zastosowanie 4 wkrętów. Takie rozwiązanie 
umożliwia szybki i niezawodny montaż 
odcinków różnych długości. Powierzchnia 
ochraniacza przypomina próg podrzutowy, 
pokrywają ją pasy z masy 
chemoutwardzalnej z mikrokulkami 
szklanymi, co daje efekt odblasku. 
Zastosowanie czterech  elementów 
odblaskowych (kocie oczka)  pełni funkcję 
ostrzegającą. Długość najazdowa
ochraniacza to: 440 mm. Ochraniacz kabli 
podrzutowy stosuje się wyłącznie do prze-
wodów elektrycznych niskoprądowych.

OKP

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Ochraniacz kabli
podrzutowy OKP 440 x 500 x 70 12 65 szt.
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Próg zwalniający PZ-90
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Progi zwalniające – elementy związane
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
stosowane w przypadku konieczności 
ograniczenia prędkości pojazdów w określo-
nym miejscu na drodze.

Montaż progów zwalniających wykonuje się 
przy użyciu kołków rozporowych 
bezpośrednio do nawierzchni drogi, na 
okres stały lub czasowy, nie wymaga 
szczególnego przygotowania podłoża. 
Zastosowanie w progach zwalniających mas 
chemoutwardzalnych i elementów 
odblaskowych zapewnia im trwałą 
kolorystykę i doskonałą widoczność 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Długość 
najazdowa progu to: 900 mm.

PZ-90

ZPZ-90

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Próg zwalniający 90 PZ-90 900 x 500 x 50 21 22 szt.

Zakończenie progu 90 ZPZ-90 900 x 450 x 50 18 40 szt.
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Próg zwalniający PZ-98
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PZ-98

ZPZ-98

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Próg zwalniający 90 PZ-98 980 x 500 x 50 21 22 szt.

Zakończenie progu 90 ZPZ-98 980 x 450 x 50 18 40 szt.
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Progi zwalniające – elementy związane
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 
stosowane w przypadku konieczności 
ograniczenia prędkości pojazdów w określo-
nym miejscu na drodze.

Montaż progów zwalniających wykonuje się 
przy użyciu kołków rozporowych 
bezpośrednio do nawierzchni drogi, na 
okres stały lub czasowy, nie wymaga 
szczególnego przygotowania podłoża. 
Zastosowanie w progach zwalniających mas 
chemoutwardzalnych i elementów 
odblaskowych zapewnia im trwałą 
kolorystykę i doskonałą widoczność 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Długość 
najazdowa progu to: 980 mm.



Próg zwalniający wyspowy PZP-2/-3
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Próg zwalniający wyspowy (PZP) stosuje 
się szczególnie w miejscach, gdzie 
występuje ruch autobusowy, w celu 
zapewnienia komfortu pasażerom podczas 
przejeżdżania. Nasz próg wyspowy można 
skonfigurować w dowolnym wymiarze. 
Najbardziej popularne wymiary to:
- 1800 x 2000 x 65 mm (16 elementów),
- 1800 x 3000 x 65 mm (24 elementy).

Próg wykonany jest z tworzywa PVC, całość 
progu malowana jest farbą do znakowania 
jezdni w kolorach: biało-czerwonym, 
biało-czarnym lub jednolicie. Oferujemy 
aplikację taśmy odblaskowej w kolorze 
białym. PZP-2

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Element wewnętrzny PZP-W 500 x 450 x 65 18 PZP-2 tj. 1,8m x 2m
3 szt. na 1 paletę lub

4 szt. na 1 paletę MAX

PZP-3 tj. 1,8m x 3m
2 szt. na 1 paletę

Element skrajny boczny PZP-SB 500 x 450 x 65 18

Element narożny lewy PZP-NL 500 x 450 x 65 18

Element narożny prawy PZP-NP 500 x 450 x 65 18

Element skrajny górny PZP-SG 500 x 450 x 65 18
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Próg zwalniający płytowy U-16b
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Próg płytowy (zwalniający) – wyrób, który
w znaczący sposób poprawiający 
bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez 
ograniczanie prędkości jadących pojazdów. 
Łagodny najazd ogranicza prędkość 
pojazdów jednocześnie nie stanowiąc 
przeszkody dla uczestników ruchu 
drogowego. Próg płytowy może być 
wykorzystywany również jako wyniesione 
przejście dla pieszych. Takie przejście jest 
doskonale widoczne przez kierowców 
pojazdów.

U-16b

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Element wewnętrzny PP-100/P 500 x 500 x 100 32

Zależy od wymiaru
zamówionego progu

Element najazd./zjazdowy 1 PP-100/N1 500 x 500 x 100 - 73 27

Element najazd./zjazdowy 2 PP-100/N2 500 x 500 x 73 - 41 18

Element najazd./zjazdowy 3 PP-100/N3 500 x 500 x 41- 10 9

Element boczny PP-100/B 500 x 500 x 100 - 6 24

PP-100/L1P1

PP-100/L2P2

PP-100/L3P3

Element boczny lewy/prawy 1

Element boczny lewy/prawy 2

Element boczny lewy/prawy 3

500 x 500 x 100 - 73 -6

500 x 500 x 73 - 41 -6

500 x 500 x 41 - 10 - 6

21

14

7

16 str.



Separator ruchu ciągły SD
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Separator ruchu ciągły – szyna kierunkowa 
służy do tymczasowego lub trwałego 
poziomego oznakowania miejsc 
prowadzenia robót drogowych oraz do 
szybkiej zmiany organizacji ruchu. Jest 
alternatywą dla obecnie stosowanego 
oznakowania za pomocą farby lub folii. 
Separator wyposażony jest w praktyczny 
system łączenia, który umożliwia łatwy 
montaż elementów przy tworzeniu ciągów 
różnej długości. Wzajemne zazębianie 
oraz specjalny profil separatora gwarantuje 
odporność elementów na mechaniczne 
uszkodzenia np. spowodowane gwałtownym 
rozłączeniem. Dzięki wyposażeniu 
separatora w otwory mocujące jest on 
przystosowany do montażu pionowych 
elementów oznakowania takich jak 
np. tablice kierujące U-21.

ZSD-M

SD

ZSD-T

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Separator ruchu ciągły SD 1000 x 250 x 100 20 40 szt.

Zakończ. separatora ZSD-M 520 x 250 x 100 9 50 szt.

Zakończ. separatora ZSD-T 435 x 250 x 100 9 50 szt.
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Separator ruchu punktowy SDP
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Separator ruchu punktowy służy do 
mechanicznego i optycznego rozdzielania 
pasów o przeciwnych kierunkach ruchu, 
wyznaczania toru jazdy pojazdów, 
zwężonych pasów ruchu i krawędzi jezdni. 
Powierzchnia separatora jest malowana 
farbą drogową w kolorze czarnym lub 
żółtym.

Dzięki wyposażeniu separatora w otwory 
mocujące jest on przystosowany do 
montażu pionowych elementów  
oznakowania takich jak np. tablice 
kierujące U-21.

SDP

SDP

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Separator ruchu punkt. SDP 775 x 250 x 100 12 60 szt.
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Separator ruchu punktowy
parkingowy SP
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Separator parkingowy jest stosowany do 
uporządkowania pojazdów na parkingach. 
Ogranicza najazd kół pojazdu poza 
wyznaczony obszar. Montaż ogranicznika 
parkingowego wykonuje się przy użyciu 
kołków rozporowych bezpośrednio
 do nawierzchni drogi na okres stały lub 
czasowy, nie wymaga szczególnego 
przygotowania podłoża. Wyrób dostępny 
jest w barwie: białej, czarnej, czerwonej lub 
żółtej, z wypukłym napisem “STOP” 
w kontrastowym kolorze.

SP

SP

SP

SP

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Separator ruchu punkt.
parkingowy SP 900 x 200 x 65 11 70 szt.
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Separator ruchu modyfikowany SRM
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Separator ruchu punktowy modyfikowany 
jest stosowany do uporządkowania pojazdów 
na parkingach, fizycznego wygrodzenia 
z ruchu martwego pola na jezdni, 
rozdzielenia pasów ruchu. Ogranicza najazd 
kół pojazdu poza wyznaczony obszar. Montaż 
ogranicznika parkingowego wykonuje się 
przy użyciu kołków rozporowych 
bezpośrednio do nawierzchni drogi na okres 
stały lub czasowy, nie wymaga szczególnego 
przygotowania podłoża. Standardowo 
separator ten jest koloru czarnego. 
Oferujemy aplikację taśmy odblaskowej 
w kolorze białym lub żółtym. Separator 
modyfikowany występuje w trzech 
długościach: 44 cm, 90 cm  oraz 180 cm. 
Separator o długości 180 cm składa
się z dwóch sztuk elementów  łączonych ze 
sobą poprzez ,,docisk plecami”.

SRM44

SRM90

SRM180

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Sep. ruchu modyf. 44 SRM44 440 x 150 x 105 5 140 szt.

Sep. ruchu modyf. 90 SRM90 900 x 150 x 105 12 60 szt.

Sep. ruchu modyf. 180 SRM180 1800 x 150 x 105 24 30 szt.
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Separator ruchu łańcuchowy SŁ
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Separator ruchu łańcuchowy ma bardzo 
szerokie zastosowanie. Służy m.in. do 
tymczasowego lub trwałego poziomego 
znakowania miejsc prowadzenia robót 
drogowych oraz do szybkiej zmiany 
organizacji ruchu. Może być stosowany 
również jako krawężnik do kostki brukowej, 
betonu lub ziemi (np. do budowy rond). 
Separator ruchu łańcuchowy wyposażony 
jest w praktyczny system łączenia, który 
umożliwia łatwy montaż elementów przy 
tworzeniu ciągów różnej długości. Dzięki 
niemu można formować dowolne kształty, 
elementy można układać nawet pod kątem 
prostym.

Istnieje możliwość mocowania do podłoża za 
pomocą kołków rozporowych przez co 
uzyskuje się bardzo stabilną konstrukcję.

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Separator ruchu
łańcuchowy SŁ 580 x 155 x 160 12 60 szt.

21 str.



Separator ruchu łańcuchowy SŁ/M
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SŁ/M

SŁ/M

SŁ/M

SŁ/M

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Separator ruchu
łańcuchowy modyfik. SŁ/M 580 x 155 x 120 9 70 szt.

22 str.

Separator ruchu łańcuchowy modyfikowany 
ma bardzo szerokie zastosowanie. Służy m.in. 
do tymczasowego lub trwałego 
poziomego znakowania miejsc prowadzenia 
robót drogowych oraz do szybkiej zmiany 
organizacji ruchu. Może być stosowany 
również jako krawężnik do kostki brukowej, 
betonu lub ziemi (np. do budowy rond). 
Separator ruchu łańcuchowy wyposażony jest 
w praktyczny system łączenia, który umożliwia 
łatwy montaż elementów przy tworzeniu 
ciągów różnej długości. Dzięki niemu można 
formować dowolne kształty, elementy można 
układać nawet pod kątem prostym.

Istnieje możliwość mocowania do podłoża za 
pomocą kołków rozporowych przez co 
uzyskuje się bardzo stabilną konstrukcję.
uzyskuje się bardzo stabilną konstrukcję.



Separator ruchu punkt. skrajny SS
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Separator ruchu punktowy skrajny 
przeznaczony jest do dodatkowego 
oznakowania pola martwego jezdni. Stanowi 
alternatywę dla oznakowania poziomego 
za pomocą farby lub aplikacji folii. Montaż 
nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu
i może być wykonany w każdych warunkach 
atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu 
elementów odblaskowych separator jest 
doskonale widoczny zarówno w dzień jak i w 
nocy.

SS

SS

SS

SS

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Separator ruchu punkt.
skrajny SS 1000 x 130 x 45 7 110 szt.

23 str.



Ochraniacz węży strażackich OWS
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Ochraniacz węży strażackich wykonany jest 
z trwałego termoplastycznego materiału na 
bazie PVC z recyklingu, cechującego się 
wysokimi własnościami elastycznymi. 
Elementy ochraniacza posiadają profil 
wypukły o przekroju trapezu i powierzchnię 
ryflowaną. W dolnej części elementów 
znajduje się koryto na wąż strażacki. 
Ochraniacz węży strażackich służy
do zabezpieczenia przewodów
elektrycznych, węży gumowych, węży 
strażackich itp. przed uszkodzeniem. Każdy 
element jest łączony z następnym 
na “jaskółczy ogon” i może być na stałe 
zamocowany do podłoża. OWS

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Ochraniacz węży
strażackich OWS 1000 x 400 x 80 (fi60) 18 50 szt.

24 str.



Ochraniacz kabli 2/3 komorowy OK
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Ochraniacz kabli służy do zabezpieczenia 
przewodów elektrycznych oraz wszelkiego 
rodzaju kabli. Instalacja przewodowa 
znajduje się w komorach ochraniacza (2 lub 3 
komory różnej szerokości). Pokrywa 
zabezpieczająca mocowana jest poprzez 
wkręty i dwie listwy aluminiowe. 
Powierzchnia ochraniacza ma specjalne 
wyżłobienia, które zapewniają właściwości 
antypoślizgowe. Dzięki kontrastującej 
kolorystyce pokrywy ochraniacza
i zastosowaniu dodatkowych elementów 
odblaskowych ochraniacze te są doskonale 
widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy.

Po ochraniaczach nie należy przejeżdżać 
samochodami. 
Stosuje się je wyłącznie do przewodów 
elektrycznych niskoprądowych.

OK

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Ochr. kabli 2 kom. OK-2 1000 x 400 x 60;  (52x32) 24 30 szt.

Ochr. kabli 3 kom. OK-3 1000 x 400 x 60; (32x32) 24 30 szt.

25 str.



Podstawa pod znaki mała PM-5 
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Podstawa pod znaki drogowe - stabilny
i odporny na uszkodzenia wyrób 
zabezpieczenia ruchu drogowego. 
Uchwyty w podstawach umożliwiają ich 
wygodne przenoszenie, natomiast otwory 
i wpusty pozwalają na ich bezpieczne 
sztaplowanie. Odlane stopki w dolnej części 
podstawy utrudniają jej przesuwanie 
względem podłoża. Podstawa posiada 
szereg otworów montażowych 
dostosowanych do najczęściej używanych na 
drogach rur i wsporników. Wszystko to 
sprawia, że podstawa, jako element 
oznakowania pionowego, zapewnia łatwą, 
szybką i bezpieczną czasową organizację 
zabezpieczenia ruchu drogowego. PM-5

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Podstawa mała PM-5 390 x 545 x 115 (fi 50,20,40,60) 19-21 40 szt.

26 str.



Podstawa pod znaki duża PD-3
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PD-3

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Podstawa duża PD-3 790 x 390 x 115 (fi 50,40,60) 25-27 30 szt.

27 str.

Podstawa pod znaki drogowe - stabilny
i odporny na uszkodzenia wyrób 
zabezpieczenia ruchu drogowego. 
Uchwyty w podstawach umożliwiają ich 
wygodne przenoszenie, natomiast otwory 
i wpusty pozwalają na ich bezpieczne 
sztaplowanie. Odlane stopki w dolnej części 
podstawy utrudniają jej przesuwanie 
względem podłoża. Podstawa posiada 
szereg otworów montażowych 
dostosowanych do najczęściej używanych na 
drogach rur i wsporników. Wszystko to 
sprawia, że podstawa, jako element 
oznakowania pionowego, zapewnia łatwą, 
szybką i bezpieczną czasową organizację 
zabezpieczenia ruchu drogowego.



Odbojnice PVC ODB
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ODB

ODB

ODB

ODB

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Odbojnik PVC ODB 400 x 50 x 60 1,5 500 szt.

28 str.

Odbojniki PVC polecane dla stanowisk 
przeładunkowych gdzie występuje 
zagrożenie uszkodzenia elewacji od 
dokującego pojazdu. Odbojniki 
charakteryzują się dużą twardością oraz 
odpornością na ścieranie. Zaleca się 
stosować kilka odbojników dla stanowiska 
przeładunkowego, a w miejscu parkowania 
na całej długości ściany na wysokości drzwi 
pojazdów. Odbojniki montuje się przy użyciu 
kołków rozporowych do betonu. Odbojniki 
standardowo są koloru czarnego, żółtego, 
czerwonego lub białego.



Nakładka antyporostowa na U-1a
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Kępy trawy rosnące wokół słupków bardzo 
często zasłaniają znajdujące się na nim 
napisy, a w niektórych przypadkach nawet 
cały słupek. Aby uniknąć takich sytuacji 
wystarczy nałożyć na niego nakładkę 
antyporostową. Nakładka ta służy do 
zabezpieczania słupków przed porastaniem 
wokół niego trawy. W przypadku koszenia 
trawy maszynami zawsze wokół słupków 
pozostaje jakaś część nieskoszona. Otwór 
w środku nakładki jest tak dopasowany, 
że po nałożeniu na słupek opada swobodnie 
na sam dół i swoim ciężarem przygniata 
trawę.

U1A

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Nakładka antyporost.
na U-1a U1A fi 400 x 13 1,5 500 szt.

29 str.



Podstawa pod słupek U-2
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Podstawę pod słupek stosuje się pod słupki 
krawędziowe U-2. Montaż nie wymaga 
żadnych specjalnych przygotowań podłoża 
jezdni. Podstawę pod słupek mocuje się przy 
pomocy kołków rozporowych do podłoża 
asfaltu, betonu, kostki. Liczba otworów 
montażowych: 4.

U-2

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Podstawa pod słupek
U-2 U-2 fi 100-60 x 220 1,4 80 szt.

30 str.



Elementy montażowe 
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Elementy montażowe zakupione w firmie FH OLIMPIA zostały 
przebadane, a wyniki zostały uwzględnione w dokumencie:
świadectwo odbioru 3.1

Klasa wytrzymałości wkrętów stalowych: 4.6
Dokumentacja potwierdzająca: świadectwo odbioru 3.1
(wg PN-EN 10204)

31 str.

Notes



Podstawa pod znaki duża PD-4 
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Podstawa pod znaki drogowe - stabilny
i odporny na uszkodzenia wyrób 
zabezpieczenia ruchu drogowego. 
Uchwyty w podstawach umożliwiają ich 
wygodne przenoszenie, natomiast otwory 
i wpusty pozwalają na ich bezpieczne 
sztaplowanie. Odlane stopki w dolnej części 
podstawy utrudniają jej przesuwanie 
względem podłoża. Podstawa posiada 
szereg otworów montażowych 
dostosowanych do najczęściej używanych na 
drogach rur i wsporników. Wszystko to 
sprawia, że podstawa, jako element 
oznakowania pionowego, zapewnia łatwą, 
szybką i bezpieczną czasową organizację 
zabezpieczenia ruchu drogowego.

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Podstawa duża PD-4 760 x 370 x 130 (fi 45,60,40) 30 TIR 840 szt.

PD-4



Podstawa pod ogrodzenia
tymczasowe PO-5
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Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Podstawa pod ogro. PO-5 680 x 250 x 140 (fi 45,60x60) 24

Podstawy pod ogrodzenia tymczasowe 
to stabilny i odporny na uszkodzenia 
produkt. Zastosowanie uchwytów
w podstawach umożliwia wygodne ich 
podnoszenie, natomiast otwory i wpusty 
pozwalają na ich bezpieczne sztaplowanie. 
Posiadają szereg otworów montażowych 
dostosowanych do najczęściej używanych na 
ogrodzeniach rur i wsporników. 

PO-5

TIR 1000 szt.



Słupek przeszkodowy U-5a
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Słupek przeszkodowy U-5a – stosowany 
jest do oznakowania barier rozdzielających 
pasy ruchu, azyli dla pieszych, wysepek, 
punktów rozpoczęcia pasów rozdzielających 
jezdnie. Słupek jest oklejony folią 
odblaskową, dzięki czemu jest 
zdecydowanie lepiej widoczny w warunkach 
wieczornych, nocnych oraz przy 
niesprzyjających warunkach atmosfery-
cznych, zwiększając bezpieczeństwo 
użytkowników dróg. Powierzchnia czołowa 
odblasku na słupkach U-5a wynosi 0,15 m2. 
Spełnia tym samym wytyczne zarządzenia 
nr 70 GDDKiA w prawie ujednlicenia 
oznakowania pionowego i poziomego oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Otwór do montażu znaków 
drogowych 48 mm /60 mm / 70 mm.

SŁUPKI OKLEJONE FOLIĄ II. GENERACJI 
ORALITE – 12 PASKÓW 55 X 852 MM 

U-5a

Nazwa Symbol Wymiary W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Słupek przeszkodowy U-5a 1040 3 10 szt.



Słupek przeszkodowy U-5b
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Słupki przeszkodowe U-5b – umieszczane 
od strony nadjeżdżających pojazdów w celu 
oznaczenia azyli dla pieszych, wysepek dla 
pieszych, wysepek przystankowych, 
wysepek kanalizujących ruch oraz w miejscu, 
gdzie rozpoczyna się pas dzielący jezdnie.
Słupek jest oklejony folią odblaskową, dzięki 
czemu jest zdecydowanie lepiej widoczny w 
warunkach wieczornych, nocnych oraz przy 
niesprzyjających warunkach atmosfery-
cznych, zwiększając bezpieczeństwo 
użytkowników dróg. Charakteryzuje się dużą 
odpornością na uszkodzenia mechaniczne
i działanie czynników atmosferycznych. 
Mogą być oklejane foliami odblaskowymi 
ze strzałkami kierunkowymi.

SŁUPKI OKLEJONE FOLIĄ II GENERACJI 
ORALITE + ZNAK C9/C10/C11

U-5b

Nazwa Symbol Wymiary W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Słupek przeszkodowy U-5b 472 x 1026 4 10 szt.



Tablica kierująca U-21
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Tablica kierująca U-21 służy do 
tymczasowego oznaczania zwężenia pasa 
ruchu lub wydzielania pasa ruchu, np. 
zamknięcia jezdni lub pobocza podczas prac 
remontowych, robót drogowych, 
modernizacji czy budowy nowych dróg. 
Tablica kierująca wykonana jest z wysokiej 
jakości tworzyw  i ma sztywniejszą 
konstrukcję, dzięki czemu jest bardziej 
odporna na uszkodzenia  mechaniczne oraz 
działanie warunków atmosferycznych.

*czop do montażu lamp ostrzegawczych 
(lepsza widoczność z dużej odległości); różne 
warianty (standard: górny ø 42, dolny: 60 x 60 
mm)

TABLICE OKLEJONE FOLIĄ 
I. LUB II. GENERACJI ORALITE – TYP 

OKLEJENIA AB

U-21

Nazwa Symbol Wymiary W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Tablica kierująca U-21 310 x 1300 2,7 100 szt.



Zapora drogowa U-20

www.fh-olimpia.pl

Zapory drogowe stosowane są w celu 
tymczasowego wygrodzenia i zabezpiecze-
nia newralgicznych miejsc np. w trakcie 
prowadzenia różnego rodzaju prac 
remontowo-budowlanych oraz robót
z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Mogą być wykorzystywane jako 
pojedynczy element odgradzający lub jako 
cały połączony system (zespolony metalową 
zapinką) do pełnego wygrodzenia np. 
odcinka drogi lub chodnika. 
Wykorzystywane są również podczas imprez 
masowych czy eventów do wygrodzenia 
scen lub miejsc specjalnych. Ich lekka 
konstrukcja (12 kg) została wzmocniona 
profilami stalowymi, dzięki czemu zapory są 
sztywniejsze, bardziej stabilne i mniej 
podatne na odkształcenia.

ZAPORY OKLEJONE FOLIĄ 
I. GENERACJI ORALITE

U-20

Nazwa Symbol Wymiary W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Zapora drogowa U-20 1170 x 2100 12 25 szt. / TIR 600



Separator ruchu U-25c
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Separator ruchu U-25c jest stosowany do 
tymczasowego oznakowania i rozdzielania 
pasów ruchu, oznaczania pasów 
wyłączonych z ruchu oraz znakowania stref 
zagrożenia.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego 
tworzywa z dodatkiem stabilizatorów UV 
separatory są wyjątkowo odporne na 
odkształcenia, uszkodzenia mechaniczne, 
a także uszkodzenia chemiczne 
powodowane np. przez sól. 

Do napełniania wodą lub piaskiem.
Dostępny w kolorze białym i czerwonym.

Nazwa Symbol Wymiary W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Separator ruchu U-25c 1100 x 400 x 800 10,6 9 szt. / TIR 180

-

U-25c

U-25c



Znaki drogowe
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Znaki drogowe wszelkiego typu: 
ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, 
tablice uzupełniające. Znaki drogowe 
spełniają odpowiednie kryteria pod 
względem wielkości i technologii 
odblaskowej, aby były widoczne z odległości 
w różnych warunkach. Warunki techniczne 
dla produkcji i montażu znaków drogowych 
określają wszelkie szczegółowe parametry, 
które muszą być spełnione, aby tablica była 
dostrzegalna dla kierowcy z odpowiedniej 
odległości.

Nazwa Symbol Wymiary D x S x W (mm) Waga (kg) Maksymalna ilość na 1 palecie*

Znak A-7 TZA-7 - -

-

Znak A-11a TZA-11a - -

Znak C-12 TZAC-12 - -

Znak B-33 TZB-33 - -

Znak T-1 TTT-1 - -

UDZ

SDZ3,5

SDZ4,5

uchwyt uniwersalny

słup drogowy 3,5m

słup drogowy 4,5m

-

-

-

-

-

-

A-7

A-11a

B-33

C-12

T-1

*zapytaj o inne dostępne znaki



FH Olimpia
ul. Na Łąkach 4
41-700 Ruda Śląska
Polska

tel. +48 32 44 20 691
biuro@fh-olimpia.pl 

www.fh-olimpia.pl

Rok wydania: 2021


