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TRAFFICOM Technologies Sp. z o.o. jest firmą dostarczającą gotowe rozwiązania i systemy z zakresu
zarządzania mobilnością i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Firma powstała z pasji i chęci dostarczania zaawansowanych systemów zarządzania mobilnością i
bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
Głównym obszarem naszej działalności jest budowa aktywnych systemów bezpieczeństwa ruchu
drogowego (aktywne przejścia dla pieszych, zarządzanie prędkością, ostrzeganie o miejscach
niebezpiecznych, radarowe wyświetlacze prędkości, itp.) i pasywnych systemów bezpieczeństwa ruchu
drogowego w postaci wyniesionych przejść dla pieszych, azyli, progów zwalniających itp.
Zajmujemy się projektowaniem i budową stałych i tymczasowych organizacji ruchu drogowego
Wykonujemy audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pozyskiwanie nowych kontraktów związanych z dostawą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
potrzeba kompleksowego świadczenia usług spowodowała, że nasze usługi rozszerzyliśmy o wykonywanie
oznakowania pionowego, poziomego oraz robót brukarskich.
Zajmujemy się również produkcją elementów małej architektury, w postaci stojaków rowerowych, słupków
blokujących i ozdobnych oraz ogrodzeń i balustrad.
Usługi świadczymy w sposób kompleksowy, uwzględniając wszystkie etapy procesu budowlanego
(koncepcja - wycena - projekt - budowa - utrzymanie). Zapewniamy fachowe doradztwo przy doborze
konkretnych rozwiązań.
Zakres świadczonych usług:







aktywne systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego
oznakowanie pionowe i poziome
wynajem oznakowania drogowego
mała architektura miejska
roboty brukarskie, projektowanie
inteligentne systemy mobilności.

Wyznajemy zasadę smart & safety.
Zachęcamy do współpracy
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Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochron życia i w
ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu.
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu stosuje się w celu:






optycznego prowadzenia ruchu,
zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych,
fizycznego ograniczania prędkości pojazdów,
separacji ruchu kołowego, pieszego i rowerowego,
zabezpieczenia powierzchni wyłączonych z ruchu przed nadjeżdżaniem.

Pasywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są to elementy prefabrykowane wykonane z materiałów
gumowych, stosowanie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Charakteryzują się bardzo dobrą
wytrzymałością mechaniczną i estetycznym wyglądem. Cechują się łatwością montażu i wymiany
uszkodzonych elementów. Dzięki budowie modułowej nie wymajają wymiany całego systemu a tylko
uszkodzonych elementów.
Główną zaletą stosowania tych elementów jest brak konieczności prowadzenia robót budowlanych.
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, wyceny, dostawy i montażu
pasywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci:








podwyższonych przejść dla pieszych,
progów zwalniających,
separatorów drogowych,
azyli (wysepek drogowych).
separatorów parkingowych,
mini rond (pinesek),
krawężników gumowych.
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Gumowy separator drogowy
Jest elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego, służącym do szybkiego i łatwego poziomego oznakowania
zmian i przekierunkowań w pasie drogowym.
Element wykonany jest z gumy (recycling), a płaszczyzny boczne wyklejone są taśmą odblaskową występuje
również w kolorze żółtym.
Elementy wyposażenia dodatkowego:



znak U-6 na przegubie elastycznym /lub z PCV
element odblaskowy “grzybek”
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Separator łańcuchowy
Separator łańcuchowy jest elementem bezpieczeństwa drogowego ,służącym do czasowego lub stałego wydzielenie części
lub pasa drogi na czas robót drogowych . Może być stosowany do zmiany organizacji ruchu. Także na parkingach do
wygrodzenia poszczególnych obszarów wyłączonych z ruchu. Sprawdza się także do opasania klombów, wysepek. Jest
łatwy i szybki w montażu i pozwala na organizowanie bardzo nietypowych kształtów powierzchni, także pod różnym
kątem.
Wykonany jest z granulatu gumowego:
Występuje w kolorze żółtym, czarnym, czerwonym oraz białym.
Zastosowany materiał powoduje, że jest wytrzymały, nie ulega pęknięciom nawet w niskich zimowych temperaturach. Jest
bezpieczny także dla samochodów. Separator łańcuchowy możemy przymocować na stałe do podłoża używając śrub i
kołków rozporowych tworząc trwałą stabilną konstrukcję .
Można go zestawiać w kolorach: żółto – czarnym lub czerwono -białym, dzięki czemu jest bardzo widoczny.

Zastosowanie separatora łańcuchowego:


wygradzanie wzdłuż jezdni powierzchni
wyłączonej z ruchu;



oznakowanie zawężonego pasa ruchu
np. w czasie remontu;



rozdzielanie dwóch pasów ruchu;



jako krawężnik do opasanie nieregularnej
wysepki;



oznakowanie pasa awaryjnego;



na parkingach wydzielenia obszarów
wyłączonych z ruchu;



zorganizowanie klombów , wysepek
zielonych , kwiatowych itp.
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Hol separator
Hol - Separator 70’-120’ jest to element bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystywany w oddzielaniu dróg
rowerowych, wydzielaniu torowisk tramwajowych od jezdni, przy wyznaczaniu miejsc parkingowych,
odseparowaniu zatok autobusowych itp.
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Separator punktowy
Przeznaczony do optycznego i mechanicznego:


rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,



oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej,



wyznaczenia toru jazdy pojazdów,



wyznaczenia zwężonych pasów ruchu,



wyznaczania krawędzi jezdni

oraz przeciwdziałania niepożądanemu przejeżdżaniu na powierzchnie wyłączone z ruchu, ciągi piesze
i rowerowe.
Separatory należy stosować w szczególności tam, gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocą znaków
poziomych jest niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu w związku z
prowadzonymi robotami w pasie drogowym jak również jako stałe urządzenia bezpieczeństwa.
Element wykonany jest z gumy (recykling), a płaszczyzny boczne wyklejone są taśmą odblaskową.
Występuje również w kolorze żółtym.
Elementy wyposażenia dodatkowego:
- znak U-6 na przegubie elastycznym
- element odblaskowy „grzybek”
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Azyl segmentowy Consul 80
Azyl segmentowy Consul jest elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanym z granulatu
gumowego w kolorze ceglasto-czerwonym. Na obrzeżach wyklejonych jest taśmą odblaskową 3M w kolorze
białym. Zastosowane elementy pozwalają na zbudowanie wyspy o różnych wymiarach.
Azyl segmentowy Consul jest elementem charakteryzującym się:


odpornością na uszkodzenia mechaniczne



szybkością i łatwością montażu

Zastosowanie:


na parkingach



przy przejściach dla pieszych



jako wyspa do rozdzielenia pasów ruchu
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Azyl segmentowy Consul 50
Hol - Separator 70’-120’ jest to element bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystywany w oddzielaniu dróg
rowerowych, wydzielaniu torowisk tramwajowych od jezdni, przy wyznaczaniu miejsc parkingowych,
odseparowaniu zatok autobusowych itp.
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Azyl segmentowy CONSUL MINI
Hol - Separator 70’-120’ jest to element bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystywany w oddzielaniu dróg
rowerowych, wydzielaniu torowisk tramwajowych od jezdni, przy wyznaczaniu miejsc parkingowych,
odseparowaniu zatok autobusowych itp.
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Separatory parkingowe
Separator parkingowy - przeznaczony do rozdzielenia miejsc parkingowych. Ułatwia szybkie i bezpieczne
parkowanie samochodu. Zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem samochodu. Posiada możliwość
przytwierdzenia do podłoża za pomocą odpowiednich wkrętów.
Zastosowanie: parkingi miejskie, parkingi przy supermarketach, garaże, podjazdy itp.
Materiał: granulat gumowy i poliuretan.
Zastosowana taśma odblaskowa 3M powoduje, że jest doskonale widoczny także w nocy. Wytrzymały wieloletnie zastosowanie. Odporny na UV.
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Progi zwalniające - liniowe
Liniowy próg zwalniający jest jednym z wielu oferowanych projektów umożliwiających uspokojenie ruchu na drogach
miejskich.
Próg zwalniający wykonany jest z gumy (recycling) wyklejony odblaskową taśmą 3M Scotch Lane co zapewnia dobrą
widoczność zarówno w dzień jak i w nocy.

12

Progi zwalniające - punktowe
Gumowe progi punktowe to produkty przeznaczone dla szerokiej grupy użytkowników dróg, pragnących zwiększyć poziom
bezpieczeństwa. Wykonane są z gumy w kolorze czarnym i żółtym.
Montaż:
Progi punktowe charakteryzują się prostym i szybkim montażem, możliwością konstrukcji na drogach o różnych
szerokościach na okres stały lub czasowy. Dla zapewnienia dobrej instalacji na drogach zaleca się specjalnie do tego
przeznaczone śruby o wymiarach 102x10 ( w komplecie z podkładką oraz kołkiem rozporowym).
Materiał:
Wulkanizowana guma czarna lub żółta o wysokich parametrach wytrzymałości, ścieralności.
Zastosowanie :
W miejscach gdzie wymagane jest ograniczenie prędkości związane z wyjątkowym bezpieczeństwem drogowym: na
drogach osiedlowych, przy stacjach benzynowych, przy centrach handlowych, na parkingach, itp.
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Progi zwalniające - wyspowe „ QUARTET „


Wykonany z gumy odpornej na UV



Doskonale redukuje prędkość na wszystkich drogach



Ekonomiczny, wodoodporny, stabilny



Składający się z 4 elementów (2 lewe oraz 2 prawe)



Łatwy i szybki montaż



Specjalna, antypoślizgowa struktura powierzchni spełnia europejską normę 48 SRT



Dobrze widoczny także w nocy dzięki właściwościom odblaskowym taśmy 3M



Dzięki zastosowanym rozmiarom jest szczególnie przyjazny środkom komunikacji miejskiej, przy zmniejszonej
prędkości pozwala autobusom komfortowo przejechać przez próg
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Progi zwalniające - płytowe
Modułowy System Progów Zwalniających jest to system, umożliwiający budowanie w obrębie pasa ruchu różnorodnych
systemów progów liniowych, płytowych i wyspowych używając różnych elementów wykonanych z wulkanizowanej
gumy.
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Progi zwalniające - podwyższone przejścia dla pieszych
Nasz modułowy system charakteryzuje szybkość i łatwość montażu oraz duża wytrzymałość elementów.
Antypoślizgowa struktura powierzchni spełnia europejską normę 45SRT.
Zastosowana kolorowa guma pozwala zbudować także progi płytowe z podwyższonym przejściem dla pieszych.
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Mini rondo Pineska
Mini rondo – doskonałe rozwiązanie na małe skrzyżowania. Porządkuje ruch, ogranicza prędkość, zwiększa
bezpieczeństwo. Łatwy i szybki montaż. Interesujący cenowo. Rewelacyjny efekt. Odporny na ścieranie. Wykonany
z gumy odpornej na UV.
Zestaw złożony z 8 elementów wyposażony w elementy taśmy odblaskowej 3M oraz szklane oczko, co gwarantuje dobrą
widoczność także w nocy.
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