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Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
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                 B L O K A D Y     P A R K I N G O W E    

 

 
 

 

- BLOKADY (d-z): 

 
- Barierka RAMBO        cena na zapytanie 

Sposób zamykania: kluczyk 

Mocowana do podłoża za pomocą kotew stalowych. Dzięki dużej podstawie wyjątkowo  

stabilna. W tylnej części wyposażona w odboje gumowe, dzięki którym stabilnie leży  

na podłożu. 

Wyposażona w dolnej części w zamek typu YALE 

Wymiary:  

Szerokość 68 cm 

Wysokość 65 cm 

Wysokość po złożeniu 9 cm  

W komplecie kotwy lub kołki montażowe. 

 

 
- Barierka ROCKY        cena na zapytanie  

Sposób zamykania: kłódka 

Dzięki jej dużym rozmiarom doskonale nadaje się do blokowania wszelkiego rodzaju  

przejazdów np. w bramach. Dzięki możliwości wyboru sposobu zamykania (wkładka  

YALE albo kłódka z bolcem blokującym) pozwala na otworzenie jej w nagłych  

przypadkach, poprzez odcięcie kłódki nie niszcząc przy tym całej bariery.  

Wymiary: 

Szerokość 83 cm 

Wysokość 55 cm 

Wysokość po złożeniu 6 cm  

W komplecie kotwy lub kołki montażowe 
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- Barierka B-5        cena na zapytanie 

Sposób zamykania: kluczyk 

Doskonale zabezpiecza miejsce postojowe przed niepowołanymi osobami, które  

chcą nam zająć stanowisko. Wyposażona w dolnej części w zamek na wkładkę  

YALE. Mocowana do podłoża za pomocą kotew stalowych. 

Dzięki swej prostocie łatwa w eksploatacji, posiada dużą rzeszę zwolenników.  

W tylnej części wyposażona jest w odboje gumowe, dzięki którym stabilnie przylega  

do podłoża. 

Wymiary: 

Szerokość: 75 cm 

wysokość: 53 cm 

Wysokość po złożeniu: 7,5 cm  

W komplecie kotwy lub kołki montażowe 

 

 
- Barierka S-2 (drabinka)       cena na zapytanie 

Blokada parkingowa służącą do zabezpieczenia miejsca parkowania przed jego  

zajęciem przez pojazdy do tego nieuprawnione, uniemożliwienia niekontrolowanego  

wyjazdu pojazdu z garażu, parkingu, terenu przedsiębiorstwa oraz wjazdu na ten  

teren, dodatkowego zabezpieczenia drzwi garażowych, bram itp. Wyjątkowo stabilna  

i odporna na akty wandalizmu. Zamykana na kłódkę. 

W komplecie kołki montażowe. 

Nie zawiera kłódki. 

Wymiary: 

Szerokość 57 cm 

Wysokość 62 cm  

 

 
   - Barierka S-3        cena na zapytanie 

Blokada parkingowa służącą do zabezpieczenia miejsca parkowania przed jego  

zajęciem przez pojazdy do tego nieuprawnione, uniemożliwia niekontrolowany  

wyjazd pojazdu z garażu, parkingu, terenu przedsiębiorstwa oraz wjazd na ten teren. 

Wyjątkowo stabilna i odporna na akty wandalizmu.  

Zamykana na kłódkę. 
W komplecie kołki montażowe. 
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Na życzenie klienta bariery mogą być pomalowane na dowolny kolor z palety RAL. 
Komplet nie zawiera kłódki. 
Wymiary: 
Szerokość: 69 cm 
Wysokość: 61 cm 

 

 

 
  - Blokada parkingowa klasyczna       cena na zapytanie 

Blokada wykonana z rurek stalowych galwanizowanych, taśma odblaskowa do przyklejenia.  

Stopka teleskopowa. System otwierania - zamek cylindryczny.  

Blokada automatyczna. Proste mocowanie do podłoża, komplet śrub o Ø8. 

 

 
  - Słupek składany         cena na zapytanie 

Słupek składany 60 cm /bariera parkingowa 

średnica: 6,3 cm 

wysokość: 60 cm 

Słupek parkingowy łamany umożliwia parkowanie określonego pojazdu na wydzielonym  

miejscu. Słupki posiadają gumowe odboje, które zabezpieczają je przed uderzeniem  

o podłoże w momencie składania. W dolnej części znajduje się zamek, który powoduje unieruchomienie w 

pozycji stojącej. 

Wszystkie nasze wyroby wykonane są z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie  

metodą jaką zabezpiecza się nadwozia samochodów (kataforeza) co daje wyjątkową  

odporność na rdzę, solankę i niekorzystne warunki atmosferyczne. Aby dodatkowo zwiększyć odporność 

naszych wyrobów pokrywamy je lakierem proszkowym w kolorze czerwonym.  

Na życzenie klienta bariery mogą być pomalowane na dowolny kolor RAL.  

W celu zwiększenia widoczności naszych wyrobów oklejamy je folią odblaskową w kolorze  

białym.  

W komplecie kotwy lub kołki montażowe. 

 

 
  - Słupek stały         cena na zapytanie 
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Słupek stały 60 cm 

średnica: 6,3 cm 

wysokość: 60 cm 

Istnieje możliwość wykonania dowolnej długości.  

Mocowane za pomocą kotew stalowych lub kołków rozporowych. 

Wszystkie nasze wyroby wykonane są z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie  

metodą jaką zabezpiecza się nadwozia samochodów (kataforeza) co daje wyjątkową  

odporność na rdzę, solankę i niekorzystne warunki atmosferyczne. Aby dodatkowo zwiększyć odporność 

naszych wyrobów pokrywamy je lakierem proszkowym w kolorze czerwonym.  

Na życzenie klienta bariery mogą być pomalowane na dowolny kolor RAL.  

W celu zwiększenia widoczności naszych wyrobów oklejamy je folią odblaskową w kolorze  

białym.  

W komplecie kotwy lub kołki montażowe. 
 

 

 
  - Słupek „warszawski” wyjmowany     cena na zapytanie 

Słupek parkingowy typ "warszawski" wyjmowany. 

Wykonany z rury okrągłej o średnicy 108 mm z czaszą półkolistą.  

Cynkowany i malowany - standardowo na kolor ciemna oliwka - RAL 6007.  

Na życzenie dostępny również w innych kolorach.  

Zamek na klucz kształtowy.  

Wysokość po montowaniu 100 cm 

 

 
  -  Barierka ochronna 05       cena na zapytanie 
Stosowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na rampach i jako przegroda.  

Dostępne są wersje mobilne, tj. bez konieczności kotwienia, mające powiększone stopy.  

Istnieje możliwość tworzenia ciągów poprzez stosowanie tulejek łączących.  

Montowane do posadzki, kolorystyka według DIN4844. 
Dane techniczne: 
Średnica: 6 cm  
Długość: 50 cm  
Wysokość: 110 cm  
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  - Barierka ochronna 10       cena na zapytanie 

Stosowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na rampach i jako przegroda.  

Dostępne są wersje mobilne, tj. bez konieczności kotwienia, mające powiększone stopy.  

Istnieje możliwość tworzenia ciągów poprzez stosowanie tulejek łączących.  

Montowane do posadzki, kolorystyka według DIN4844. 
Dane techniczne: 
Średnica: 6 cm  
Długość: 100 cm  
Wysokość: 110 cm  

 

 
  - Barierka ochronna 15       cena na zapytanie 
Stosowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na rampach i jako przegroda.  

Dostępne są wersje mobilne, tj. bez konieczności kotwienia, mające powiększone stopy.  

Istnieje możliwość tworzenia ciągów poprzez stosowanie tulejek łączących.  

Montowane do posadzki, kolorystyka według DIN4844. 
Dane techniczne: 
Średnica: 6 cm  
Długość: 150 cm  
Wysokość: 110 cm  

 

 
  - Barierka ochronna 20       cena na zapytanie 
Stosowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na rampach i jako przegroda.  

Dostępne są wersje mobilne, tj. bez konieczności kotwienia, mające powiększone stopy.  

Istnieje możliwość tworzenia ciągów poprzez stosowanie tulejek łączących.  

Montowane do posadzki, kolorystyka według DIN4844. 
Dane techniczne: 
Średnica: 6 cm  
Długość: 200 cm  
Wysokość: 110 cm  
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  - Barierka ochronna 45       cena na zapytanie 
Stosowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na rampach i jako przegroda.  

Dostępne są wersje mobilne, tj. bez konieczności kotwienia, mające powiększone stopy.  

Istnieje możliwość tworzenia ciągów poprzez stosowanie tulejek łączących.  

Montowane do posadzki, kolorystyka według DIN4844. 
Dane techniczne: 
Średnica: 6 cm  
Długość: 7,5 x 7,5 cm  
Wysokość: 110 cm 

 

 
  - Barierka ochronna 90       cena na zapytanie 
Stosowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na rampach i jako przegroda.  

Dostępne są wersje mobilne, tj. bez konieczności kotwienia, mające powiększone stopy.  

Istnieje możliwość tworzenia ciągów poprzez stosowanie tulejek łączących.  

Montowane do posadzki, kolorystyka według DIN4844. 
Dane techniczne: 
Średnica: 6 cm  
Długość: 7,5 x 7,5 cm  
Wysokość: 110 cm 

 

 

Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 
Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który  

był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 

przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 

 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

 

http://www.bismw.com.pl/
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W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 lutego 2021 r.       

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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