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Odboje gumowe do ramp przeładunkowych.          

Chronią uszczelnienie bramy i rampę przed 
uszkodzeniami. 
Wymiary handlowe: 

 500 x 250 x 100 
              Cena 210 zł za 1 szt. 

 500 x 250 x 140 
             Cena 250 zł za 1 szt.    

 400 x 200 x 100 
             Cena 180 zł za 1 szt.        
 

Osłona stalowa na odbój gumowy o wym. 
250 x 500 x 100 . 

Zamontowane osłony wielokrotnie zwiększają 
wytrzymałość odboju. 
Osłony wykonane ze stali czarnej, ocynkowane 
ogniowo, grubość 10mm.  
Wymiary handlowe – 540 x 290 x 60 
     Cena 310 zł za 1 szt.   
     
 

 

 

Płyta montażowa prosta stosowana w przypadku 
uszkodzonych ścian w obiektach wymagających 
remontu. 
Wymiary handlowe – 540 x 265 x 8     
     Cena 230 zł za 1 szt. 
 

Płyta montażowa ze specjalną półką wsporczą 
umożliwia umieszczenie odbojów nad poziomem 
rampy przeładunkowej. 
Wymiary handlowe – 540 x 265 x 130 x 10    
     Cena 280 zł za 1 szt. 
 
 

Kotwa montażowa. 
   -125 x 16 (do zamocowania płyt montażowych) 4,50 zł 
   -180 x 16 (do montażu odboju gumowego) 6,80 zł 
   -200 x 16 (do montażu odboju z osłoną stalową) 7,50 zł 
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Lampa dokowa LED 
Lampa przeznaczona do oświetlania przestrzeni załadunkowej pojazdów ciężarowych. Stosowana w dokach i 

bramach przemysłowych. Cena 580 zł za 1 szt. 
 

 

 
Naprowadzacze kół samochodowych 
Ułatwiają centryczne (osiowe) umieszczenie pojazdu względem bramy magazynu. 
 

 
Naprowadzacze kół samochodowych przystosowane do montażu za pośrednictwem kotew stalowych.  
Naprowadzacze wykonane ze stali czarnej, ocynkowane ogniowo.  Posiadamy w ofercie naprowadzacze 
malowana proszkowo. Na warstwę cynku nakładamy dowolny kolor z palety RAL wraz z naklejonymi 
czarnymi pasami. 
 
Wymiary handlowe: 2000 x 330 x 170 
 
Cena 1360 zł za 1 komplet (prawy i lewy) wraz z kotwami montażowymi. 
Cena 1660 zł za 1 komplet - malowane proszkowo (prawy i lewy) wraz z kotwami montażowymi. 
 

Naprowadzacze kół samochodowych przystosowany do 
osadzania w betonie. Naprowadzacze wykonane ze stali  
czarnej, ocynkowane ogniowo.                                             
 
Wymiary handlowe 2000 x 730 x 170 
 
Cena 1450 zł za 1 komplet (prawy i lewy). 

Łukasz Matusiak 
CTB LATARNIA 

handel@latarnia.co 
                    607 033 587                

 

SPECYFIKACJA LAMPY DOKOWEJ: 
 ramiona składane max wysięg 1100mm 

 zasilanie 230V AC, 50 Hz,  

 pobór mocy 24W 

 długość przewodu 2500 mm 

 lampa z modułem 6 LED  

 konstrukcja stalowa 40x30x2, cynkowana 

 płyta montażowa o wymiarach 205x105 z 

otworami ⌀12mm 

 regulacja przegubowa lampy w trzech 
płaszczyznach 

 strumień świetlny 1500 lm 

 klasa szczelności IP67 


