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 Znaki i tablice drogowe
 Słupki i konstrukcje do mocowania
 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Elementy do wygradzania powierzchni 

parkingowych i miejsc niebezpiecznych
 Blokady parkingowe
 Kompleksowe oznakowanie poziome i pionowe
  Projektowanie stałych i czasowych 

organizacji ruchu



Firma Drog-Znak istnieje od 1988 roku. Od początku 
zajmuje się produkcją znaków drogowych. Naszym 

pierwszym produktem były znaki z żywic poliestrowych. 
Znaki na podkładach stalowych produkujemy od 1990 r.

 Produkcja: znaki drogowe, tablice  
 i blokady parkingowe 

Jesteśmy liczącym się producentem znaków drogo-
wych, blokad parkingowych, słupków blokujących 
i wygrodzeniowych. Na produkowany przez nas asor-
tyment posia damy wymagane certyfikaty: Certyfikat 
Stałości Właściwości Użytkowych na wszystkie stałe 
pionowe znaki drogowe oraz Krajowy Certyfikat Zgodno-
ści na Słupki blokujące i blokady parkingowe, stalowe. 
Produkujemy również tablice informacyjne i wykorzy-
stywane w organizacji ruchu drogowego, architekturze 
miejskiej i reklamie, tabliczki trawnikowe, tabliczki hipo-
teczne, elementy Miejskiego Systemu Informacyjnego, 
w tym tabliczki z nazwami ulic, drogowskazy. W naszej 
ofercie produkcyjnej znajdują się również słupki do zna-
ków i barier drogowych, podstawy do znaków, uchwyty 
montażowe i wiele innych artykułów.

 Asortyment dla drogownictwa 

Oferujemy wszystko, co jest potrzebne do oznakowania 
i organizacji ruchu na drogach publicznych, parkingach, 
garażach i drogach osiedlowych. Dostarczamy również 
artykuły z zakresu BHP. 

 Dodatkowy asortyment  

Oferujemy także szeroki asortyment tabliczek informa-
cyjnych – regulaminy placów zabaw, osiedli, parkingów 
oraz budynków.

 Usługi  

Jesteśmy również firmą usługową. Zapewniamy montaż 
oznakowania pionowego oraz poziomego. Nasi projek-
tanci przygotowują projekty stałej i czasowej zmiany 
organizacji ruchu drogowego, a pracownicy działu Inży-
nierii Drogowej wprowadzają zmiany w organizacjach 
ruchu oraz zabezpieczają imprezy masowe. Zajmujemy 
się także odnawianiem oznakowania drogowego i kon-
serwacją znaków drogowych. Polecamy również usługę 
wypożyczenia znaków i innych urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

 Wysoka jakość 

Nasza produkcja wytrzymuje próbę czasu. Dzięki do-
świadczeniu i stosowanym technologiom asor ty ment 
z naszej oferty jest trwały, odporny na warunki zewnętrzne 
i uszkodzenia. Jednocześnie, dzięki efektywnym meto-
dom produkcji potrafimy zapewnić korzystne ceny oraz 
terminy realizacji zamówień.

 Indywidualne podejście 

Stawiamy na elastyczność. Chętnie podejmujemy się 
nietypowych zleceń, wzorów wykonywanych na zamó-
wienie, rozwiązań indywidualnych. Serdecznie Państwa 
zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie 
drog-znak.pl, a także zapraszamy do kontaktu z naszym 
Działem Handlowym. Dołożymy wszelkich starań, by byli 
Państwo zadowoleni ze współpracy z firmą Drog-Znak.
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Znaki drogowe pionowe
Jesteśmy producentem pionowych znaków drogowych. W stałej 
ofercie posiadamy znaki zgodne z załącznikiem do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 220, poz. 2181), w rozmiarach zgodnych z rozporządzeniem. 
Na życzenie Klientów podejmujemy się również wykonywania 
znaków w dowolnych, niestandardowych rozmiarach. Podkłady 

do naszych znaków wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej 
o grubości 1,25 mm, podwójnie zagiętej na całym obwodzie, co 
gwarantuje ich trwałość. Znaki pokryte są certy fikowaną folią 
odblaskową I i II generacji lub folią pryzmatyczną. Folie, które 
stosujemy do produkcji stałych pionowych znaków drogowych, 
posiadają certyfikat CE uzyskany przez ich producenta.

Rodzaj wielkości znaków klasa i Rodzaj dRogi, miejsce usytuowania
Znaki wielkie (W) na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych

Znaki duże (D) na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h

Znaki średnie (S) na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych

Znaki małe (M) na drogach gminnych, 
drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych

Znaki mini (Ml) na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie 
większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
na wąskich uliczkach zabytkowych miast

Posiadamy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 
na wszystkie stałe pionowe znaki drogowe

!

DROG-ZNAK® • Warszawa, ul. Podobna 4 • tel. 22 670 21 20 • drog-znak.pl

A
Bc
D

rozmiar Wielkie duże śRednie małe mini
kategoria znaków symbol W D S M Mi

ostRzegawcze długość 
boku

1200 1050 900 750 600

zakazu nakazu średnica 1000 900 800 600 400

infoRmacyjne długość 
podstawy

1000 900 800 600 400

wysokość 
(n=0,1,2)

1200+300n 900+225n 600+150n 600+150n 400+100n

Wymiary podane są w mm
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Produkujemy wszystkie rodzaje znaków drogowych – tabliczki 
do znaków, drogowskazy, tablice kierunkowe, tablice szlaków 
drogowych, tablice z nazwą miejscowości. Wykonujemy 

także oznakowania śródlądowych dróg wodnych. Instrukcja 
montażu znaków drogowych pionowych jest dostępna 
na stronie drog-znak.pl

Znaki drogowe pionowe 

  taBliczki do znaków
Produkowane przez nas tabliczki do znaków wykonane są w tej samej 
technologii co pozostałe znaki. Będą trwałe i widoczne przez wiele lat.

  znaki kieRunku i miejscowości
Produkujemy wszystkie rodzaje tablic drogowych, o rozmiarach 
od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów. Dla różnych 
potrzeb, w różnych zastosowaniach – tablice produkcji 
DROG-ZNAK będą dobrym rozwiązaniem na lata. 

   znaki uzupełniające, dodatkowe znaki 
pionowe, taBliczki z tekstem

W ofercie firmy DROG-ZNAK znajdują się wszystkie znaki drogowe 
określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181), także znaki nietypowe 
i rzadziej stosowane. Mogą Państwo zawsze na nas liczyć. 

Stałe pionowe znaki drogowe 
wykonujemy z certyfikowanych 
folii odblaskowych I i II generacji 
oraz folii pryzmatycznej

!
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W naszej ofercie znajdą Państwo wszystkie potrzebne ele-
menty montażowe. Jesteśmy producentem słupków i pod-
staw pod pionowe znaki drogowe, jak również wysięgników 

do mocowania znaków. Posiadamy je w ciągłej sprzedaży, 
a dzięki zapleczu produkcyjnemu, jesteśmy w stanie realizo-
wać szczególne i nietypowe zamówienia.

Podstawy i elementy montażowe

Podstawa recyklingowa

  podstawy do znaków dRogowych
Podstawy naszej produkcji są odpowiednie do ustawiania słupków 
i tablic kierujących U-21, wykorzystywane są również do stabilnego 
posadowienia ogrodzeń placów budów, rur i wsporników. 
Oferujemy bardzo stabilną podstawę betonową oraz podstawę 
z tworzywa sztucznego podlegającego recyklingowi. Produkujemy 
również stalowe stelaże do łączenia kilku podstaw betonowych, 
do stosowania przy tablicach i znakach o dużej powierzchni.

   taśma do mocowania znaków
Uniwersalny i ekonomiczny system mocujący 
BAND-IT, służący do mocowania znaków 
np. na latarniach. Taśma BAND-IT jest trwała 
i zapewnia stabilne mocowanie znaku.

   uchwyty do montażu znaków
Zapewniamy trwałe i odporne na korozję uchwyty 
do montażu znaków.

   słupki do znaków 
pionowych

Słupki do znaków, których jesteśmy 
producentem, wykonujemy z rury 
stalowej ocynkowanej o średnicy 2". 
Słupki oferowane są w długościach 
do 7 metrów. Produkujemy też 
przedłużkę słupka, która w sytuacji 
konieczności dostawienia kolejnego 
znaku pozwala uniknąć wymiany 
całego słupka. Przedłużki dostępne 
są w długościach 60 i 120 cm.

   wysięgniki do znaków 
i lusteR dRogowych 

Tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie 
znaku na słupku, rozwiązaniem może być 
wysięgnik. Wykonywane są na zamówienie 
i mają kształt oraz rozmiar dostosowane 
do wymogów lokalizacji.

Podstawa betonowa

Stelaż do 3 podstaw betonowych

Słupek do znaku drogowego

Przedłużka 
słupka 60 cm

   stojak do taBlic u-3 
i zapóR u-20

Uniwersalny stojak o dwóch zastosowaniach – 
do tablic kierujących U-3 i zapór drogowych U-20. 



4 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 słupki pRowadzące u-1a
Wykonane z tworzywa sztucznego słupki 
U-1a zaopatrzone w odblaski. Stosowane 
są dla ułatwienia kierowcom orientacji 
w przebiegu drogi oraz na łukach drogowych, 
co jest szczególnie ważne w warunkach 
niedostatecznej widoczności.

 taBlice kieRujące u-21 
Dwustronne tablice U-21 są produkowane 
z tworzyw sztucznych. W górnej części 
posiadają element umożliwiający montaż 
lampy. Występują w kompletach z podstawą 
uniwersalną oraz bez podstawy. 

 słupki pRzeszkodowe u-5a, u-5b
Oferujemy słupki przeszkodowe zgodne z załącznikiem 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). Wykonane z tworzywa 
sztucznego, mogą być stosowane na azylach drogowych 
lub samodzielnie.

 taBlice u-9 do oznaczania 
ogRaniczeń skRajni dRogi
Tablice U-9 produkujemy na podkładzie 
z dwukrotnie giętej blachy stalowej o grubości 
1,25 mm oraz w wymiarach dostosowanych 
do potrzeb zamawiającego. Tablice mogą 
mieć otwory do mocowania, można je również 
mocować do słupków.

   wygRodzenia łańcuchowe u-12b   
 patrz s. 8

Składają się ze słupków U-12b oraz łączącego je 
łańcucha. Oferujemy łańcuch ze stali ocynkowanej, 
wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne. 
Stosowany przez nas system łączników całkowicie 
eliminuje problemy z zamocowaniem łańcucha.

Jesteśmy producentem tablic kierujących U-3 i zapór drogo-
wych U-20 oraz stojaków do nich. Wykonujemy je zgodnie 
z najwyższymi standardami stosowanymi do produkcji znaków 
drogowych. Produkujemy również słupki blokujące.
Nasza oferta urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest 

zintegrowana. Zapewniamy wszystko, co jest potrzebne do orga-
nizacji ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami. Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę 
i pełny asortyment potrzebnych im produktów.

UBR

 taBlice Rozdzielające i pRowadzące 
Tablice rozdzielające i prowadzące produkcji DROG-ZNAK 
wykonywane są na podłożu z blachy stalowej ocynkowanej, 
zapewniającej wysoką trwałość i niezbędną sztywność, a także 
odporność na uszkodzenia. Tablice U-3 produkujemy przy użyciu 
folii 1 i 2 generacji.

Tablica prowadząca 
U-3/120 ze stojakami

Słupek przeszkodowy 
U-5a

Słupek przeszkodowy 
U-5b

Pełną ofertę znajdziesz na stronie 
drog-znak.pl

!
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 lampy ostRzegawcze 
i sygnalizacje świetlne
Sprzedajemy lampy drogowe – wczesnego 
ostrzegania, na pojazdy. Dzięki technologii 
LED są doskonale widoczne, zużywając 
jedynie ułamek energii w porównaniu 
z poprzednimi generacjami. Trzeba zamknąć 
jeden pas ruchu? Zorganizować ruch 
wahadłowy? Mamy do tego sprzęt. Lampy 
ostrzegawcze, świecące strzałki, przenośną 
sygnalizację świetlną. A do maszyn 
i pojazdów wykonujących roboty drogowe 
albo jadących z nietypową prędkością 
proponujemy lampy ostrzegawcze: 
obrotowe, błyskowe i stroboskopowe. 

Do oferowanych przez nas lamp 
proponujemy również baterie wymienne.

  taśmy ostRzegawcze
Gdy należy zamknąć fragment przestrzeni dla ruchu 
pieszego, pomocne będą taśmy ostrzegawcze. 
Oferujemy pełny wybór taśm wykonanych z różnych 
materiałów, w różnych kolorach, długościach 
i szerokościach.

 dRogowe BaRieRy ochRonne (u-14e)
Wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone są do wypełnienia wodą lub 
piaskiem. Mogą być łączone ze sobą bezpośrednio podstawami, występują 
w kolorach czerwonym i białym i w dwóch wysokościach – 50 i 80 cm.

  pachołki dRogowe
W naszej ofercie znajdują się pachołki miękkie, 
wykonane z PCV dla szkół jazdy, a także pachołki 
o wysokiej odporności, z podstawą wykonaną 
z tworzywa podlegającego recyklingowi, 
wykorzystywane do wygradzania miejsc 
niebezpiecznych.

DROG-ZNAK® • Warszawa, ul. Podobna 4 • tel. 22 670 21 20 • drog-znak.pl

  zapoRy dRogowe u-20
Produkowane przez nas zapory U-20 
wykonane są na podłożu blachy stalowej 
ocynkowanej. Oferujemy również słupki 
oraz podstawy.

 słupki Blokujące u-12c 
 patrz s. 8
Zabezpieczają trakty komunikacyjne przed 
niepożądanym wjazdem. Wykonane są 
z lakierowanej ocynkowanej rury stalowej 
i występują w wersjach do mocowania 
na stałe oraz wersji wyjmowanej.

Gdy zachodzi potrzeba zabezpieczenia prac prowadzonych w pasie drogowym, mogą 
Państwo liczyć na DROG-ZNAK. Oferujemy szeroki asortyment artykułów – od zapór 
drogowych po taśmy ostrzegawcze.

Urządzenia bezpieczeństwa robót 
prowadzonych w pasie drogowym UBR
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 pRogi zwalniające
W naszej ofercie znajdą Państwo progi zwalniające 
i podrzutowe o różnej długości i dopuszczalnej prędkości 
najazdu. Proponujemy modele wykonane z tworzywa 
sztucznego podlegającego recyklingowi, gumy, a także 
gumy wulkanizowanej, gdy wymagana jest wyjątkowo 
wysoka wytrzymałość, np. przy ruchu ciężkich pojazdów. 
W naszej ofercie znajdują się również ochraniacze 
przewodów, węży strażackich.

 ogRaniczniki paRkingowe
Aby pomóc uchronić elementy parkingu, a także parkujące 
samochody, proponujemy zastosowanie ograniczników 
parkingowych. Ogranicza on najazd kół pojazdu poza 
wyznaczony obszar. Wykonane są z gumy (recykling) lub 
z tworzyw recyklingowych i występują w kolorach: żółtym, 
czerwonym, białym i czarnym. 

 sepaRatoRy dRogowe
Są wykonane z gumy (recykling) lub z tworzyw recyklingowych, 
występują również z bocznymi elementami odblaskowymi. 
Istnieje możliwość zintegrowania ich z tablicami kierującymi U-21, 
w tym przypadku separator służy jako podstawa.

 azyle dRogowe
W naszym sklepie znajdziecie Państwo także modularne 
elementy do układania azyli drogowych. Wykonane 
są z tworzywa recyklingowego lub z granulatu gumowego, 
elementy skrajne posiadają odblaski.

Ochraniacz węży strażackichOchraniacze przewodów

Oferujemy pełny asortyment progów zwalniających oraz 
podrzutowych o różnej długości najazdu i sile wyhamowania 
prędkości. Proponujemy modele wykonane z tworzywa 
sztucznego podlegającego recyklingowi, gumy, a także gumy 

wulkanizowanej, gdy wymagana jest wyjątkowo wysoka 
wytrzymałość, np. przy ruchu ciężkich pojazdów. W naszej 
ofercie znajdują się również ochraniacze przewodów, węży 
strażackich, a także różne modele azyli drogowych.

Próg zwalniający

Progi podrzutowe

Progi zwalniające i azyle drogowe

UBR

 lustRa dRogowe i paRkingowe
Oferowane przez nas lustra drogowe U-18a (okrągłe) i U-18b (prostokątne) 
spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). Posiadamy lustra akrylowe, 
nietłukące oraz ze stali nierdzewnej. Są odporne na warunki atmosferyczne 
i zachowują przejrzystość nawet w bardzo niskich temperaturach. 
W komplecie z lustrem znajduje się uchwyt do mocowania. Dostarczamy 
również lustra parkingowe, szerokokątne, o kształtach pozwalających 
na umieszczenie ich w ograniczonej przestrzeni i z uchwytami 
umożliwiającymi szeroką regulację ustawienia.

Pełną ofertę znajdziesz na stronie 
drog-znak.pl

!
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 szaBlony malaRskie
Produkowane przez firmę DROG-ZNAK szablony wykonane są z ocynkowanej blachy 
płaskiej, co zapewnia ich wysoką trwałość. Piktogramy i napisy wycinane są laserowo. 

 taśmy najezdniowe i kleje
Taśmy najezdniowe pokryte są mikrokulkami intensywnie odbijającymi światła 
reflektorów. Wykonane są na podkładzie aluminiowym lub elastycznym 
z siatki poliestrowej. Wewnętrzna warstwa klejąca dokładnie dopasowuje 
taśmę do powierzchni jezdni. Oferujemy również klej, który służy jako podkład 
do tymczasowych samoprzylepnych taśm najezdniowych.

 teRmoznaki
Charakteryzują się szybką i łatwą aplikacją w miejscach niedostępnych dla malowarek. 
Aplikacja odbywa się poprzez nagrzanie termoznaku palnikiem. Po nagrzaniu można 
posypać termoznak mikrokulkami w celu zapewnienia lepszej odblaskowości. 

 odBlaski asfaltowe – kocie oczka
Kocie oczka służą do oznakowania poziomego nawierzchni dróg. Są istotnym 
elementem dla sprawności ruchu drogowego, jego kierunkowania oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa użytkowników dróg. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór kocich 
oczek oraz klej do ich montażu.

 faRBy dRogowe
Farba drogowa odblaskowa przeznaczona jest do wykonywania oznakowań 
poziomych na jezdniach, placach, parkingach i innych nawierzchniach drogowych 
i komunikacyjnych. Farba charakteryzuje się krótkim czasem wysychania, wysoką 
gęstością i bardzo dobrym kryciem. Oznakowania wykonane z użyciem farby 
odznaczają się doskonałą przyczepnością do podłoża, a także odpornością 
na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych. W celu większej odblaskowości 
w trakcie malowania można posypać powłokę mikrokulkami.

 faRBy w spRayu
W zależności od rodzaju zastosowania, farby nadają się idealnie do wyznaczania miejsc 
parkingowych oraz innych oznaczeń punktowych. Umożliwiają również wyznaczanie alei 
w halach produkcyjnych lub magazynowych. 

 mikRokulki
Zastosowanie mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym powoduje doskonałą 
widoczność oznakowań w świetle reflektorów samochodowych w warunkach nocnych. 
Ze względu na bardzo dobrą przyczepność mikrokulek do farby, powłoki utrzymują 
długotrwale swą odblaskowość.

teRmoznaki

kocie oczka

mikRokulki

Znaki drogowe poziome
Jesteśmy producentem szablonów do malowania znaków 
poziomych i piktogramów umieszczanych na nawierzch-
niach. Zapewniamy również wszystko, co jest potrzebne 

do ich wykonywania, a także szeroki asortyment innych arty-
kułów służących do poziomego oznakowania dróg – stałego 
i tymczasowego.

Potrzebujesz nietypowej reklamy? Wykonamy ją na wzór 
termoznaków według Twojego projektu. 

Wykonujemy również usługi aplikacji znaków poziomych.

!

taśmy najezdniowe
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Słupki blokujące i wygrodzeniowe
Jeżeli szukasz rozwiązań uniemożliwiających parkowanie 
samochodów na chodniku w miejscu niedozwolonym, 
zgłoś się do nas. Produkowane przez nas słupki blokujące 
i łańcuchowe wykonane są ze stali ocynkowanej o wysokich 

właściwościach antykorozyjnych. Słupki są lakierowane 
proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL i oklejane pasami 
z folii odblaskowej.

Wszystkie słupki blokujące (w tym U-12b i U-12c) oraz blokady parkingowe, 
stalowe naszej produkcji posiadają Krajowy Certyfikat Zgodności.

   słupek u-12b
Słupki o średnicy 60 mm i wysokości 150 cm mogą funkcjonować 
samodzielnie lub jako elementy wygrodzeń łańcuchowych. 
Występują w wersji do zabetonowania oraz z podstawą. Stosowany 
przez nas system łączników całkowicie eliminuje problemy 
z zamocowaniem łańcucha.

   słupek Blokujący u-12c
Słupek o średnicy 120 mm i wysokości 120 cm stosowany jest jako 
samodzielny element blokujący możliwość wjazdu pojazdów. Dzięki 
swej średnicy charakteryzuje się dużą widocznością.

   słupek u-12c wyjmowany
Spełniając wszystkie określone przepisami parametry słupka U-12c, 
ten typ słupka jest wyjmowany, co umożliwia czasowe odblokowanie 
wjazdu. Jego konstrukcja umożliwia zabezpieczenie go kłódką.

   łańcuchy ocynkowane
Charakteryzujący się wysoką trwałością łańcuch wykonany ze stali 
ocynkowanej służy do wygrodzeń wykorzystujących słupki U-12b.

typ śRednica wysokość
Słupek łańcuchowy U-12b 60 mm 150 cm

Słupek blokujący U-12c 120 mm 120 cm

Słupek stały 60 cm ø 2” 2” 60 cm

Słupek stały 80 cm ø 2,5” 2,5” 80 cm

Pełną ofertę znajdziesz na stronie 
drog-znak.pl oraz barieryparkingowe.pl

!

i
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UBR UBR

 patrz też s. 4urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
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SegAl
Ten model blokady jest wyjątkowo 
stabilny i odporny na akty 
wandalizmu. Jest również bardzo 
łatwy w montażu.

Dolor sit emet
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Produkujemy pełny asortyment blokad parkingowych. Dzięki 
różnorodności ich konstrukcji nasi Klienci mogą wybrać model 
w pełni odpowiadający ich potrzebom. Blokady parkingowe 
wyposażone są we wkładkę z kluczykiem lub przeznaczo-
ne do zabezpieczenia kłódką. Wszystkie składane blokady i 
słupki wyposażone są w odboje gumowe, chroniące powło-
kę lakierniczą przed uszkodzeniami. W komplecie otrzymają 

Państwo także kotwy montażowe. Jesteśmy również produ-
centem barierek technicznych, szerokiego asortymentu odboj-
nic i naprowadzaczy ciężarowych. 

Nasze produkty lakierujemy proszkowo, istnieje możli-
wość użycia dowolnego koloru z palety RAL. Blokady oklejane 
są pasami z folii odblaskowej. Pełna oferta znajduje się 
na stronie barieryparkingowe.pl

typ wysokość szeRokość sposóB zamykania
Segal 640 mm 345 mm wkładka z kluczykiem lub kłódka
B-05 530 mm 750 mm wkładka z kluczykiem lub kłódka
Rocky 550 mm 825 mm wkładka z kluczykiem lub kłódka
Rambo 680 mm 695 mm wkładka z kluczykiem lub kłódka

typ wysokość śRednica sposóB zamykania
Słupki składane od 600 mm od 60 mm wkładka z kluczykiem lub kłódka

B-05
Dzięki swej prostocie blokada B-05 
jest bardzo łatwa w eksploatacji. 

Rocky
Dzięki dużym rozmiarom doskonale 
nadaje się do blokowania wszelkiego 
rodzaju przejazdów, np. w bramach. 

RAMbo
Wyjątkowo stabilna dzięki 
dużej podstawie. 

słupki składane
Słupek parkingowy łamany umożliwia 
parkowanie pojazdu na wydzielonym miejscu. 
Podobnie jak bariery, słupki posiadają 
gumowe odboje zabezpieczające przed 
uderzeniem o podłoże w momencie składania. 
W ofercie mamy dwie standardowe wysokości 
słupków – 60 i 80 cm. 

stop / hold-on 
Bariera stała wykonana z rury stalowej. 
Skutecznie zabezpieczy miejsce 
niebezpieczne, odgrodzi wystający element. 
Dzięki możliwości wykonania w dowolnym 
rozmiarze będzie idealnie odpowiadać 
potrzebom w miejscu jej ustawienia.

BaRieRy ochRonne/odBojnice
Produkujemy je w dużej gamie rozmiarów, kształtów 
i wysokości. Występują również wersje kątowe. Przy ich użyciu 
możliwe jest skuteczne zabezpieczenie wrażliwych miejsc 
lub urządzeń, filarów. Odbojnice przyziemne są odporne 
na najechanie, ich rolą jest ułatwianie zatrzymania pojazdu 
w określonym miejscu.

Blokady i słupki parkingowe



10 Tablice i regulaminy
Oferujemy szeroki zakres tablic o różnym przeznaczeniu. Przy 
ich produkcji korzystamy z blach stalowych ocynkowanych, 
blach aluminiowych lakierowanych proszkowo i tworzyw 
sztucznych o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. 

Stosujemy folie odblaskowe i nieodblaskowe, a wszystkie 
tablice mają otwory lub systemy montażowe umożliwiające 
ich zawieszenie.

Na życzenie tabliczki 
według własnego wzoru

!

  taBlice msi
Produkujemy tablice z oznaczeniami 
budynków, ulic oraz inne elementy 
Miejskiego Systemu Informacyjnego 
– warszawskiego, a także innych 
miast. Wykonane z blachy aluminiowej 
lakierowanej proszkowo spełniają 
wszystkie wymogi inwestorów, 
charakteryzując się jednocześnie wysoką 
trwałością i odpornością na warunki 
atmosferyczne.

  taBlice hipoteczne
Wykonujemy tablice oznaczeniowe 
według indywidualnych zleceń Klientów. 
Posiadamy bogatą paletę wzorów 
i szablonów, wykonamy także tablice 
według Państwa projektu.

  taBlice infoRmacyjne
Wszelkiego rodzaju tablice służące 
bezpieczeństwu, informacji, celom 
porządkowym. Wykonywane są przy 
użyciu technologii stosowanych przez 
nas do wyrobu znaków drogowych, 
co gwarantuje ich wysoką trwałość 
i widoczność.

  taBliczki tRawnikowe
Jesteśmy producentem tabliczek 
trawnikowych. Nasi Klienci mogą 
wybierać spośród bogatej palety wzorów.
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  Regulaminy
Produkujemy regulaminy obowiązujące 
w miejscach publicznych, w tym – na placach 
zabaw i w obiektach sportowych. Oferujemy 
bogatą paletę gotowych wzorów, a na 
życzenie Klienta przygotujemy regulamin 
dla dowolnego obiektu, dostosowany 
do indywidualnych potrzeb. Szczegóły 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
drog-znak.pl

elementy montażowe
Znak, tabliczka, duża tablica - żadna z tych rzeczy nie utrzyma się tam, gdzie chcemy 
ją zamontować bez odpowiednich uchwytów. Produkujemy wszystko, co niezbędne 
do prawidłowego i solidnego montażu naszych wyrobów. Uchwyty, słupki, wysięgniki, 
betonowe podstawy. Każdą z tych rzeczy można zamówić w naszej firmie, a szczegóły 
na ten temat znajdziecie Państwo na stronie drog-znak.pl

  taBlice, taBliczki, 
naklejki Reklamowe 
oRaz infoRmacyjne  
Proponujemy szeroki asortyment gotowych 
tabliczek informacyjnych i reklamowych, 
wykonujemy też tablice na zamówienie Klienta. 
Pomożemy również w przygotowaniu projektu. 
Do wykonywania tablic i tabliczek reklamowych 
oraz informacyjnych stosujemy szeroki wybór 
materiałów: blacha płaska, gięta jednokrotnie 
lub dwukrotnie, PCV, aluminium. 
Wykonujemy także tablice budowlane 
oraz unijne.

  znaki okazjonalne  
Znają Państwo pionowy znak drogowy B-33 – ten z ograniczeniem 
prędkości? A co Państwo powiedzą na taki sam, tylko z dopiskiem 
„Wszystkiego najlepszego” albo „Sto lat”? Wykonamy go na 
podkładzie znaku drogowego – z dowolną treścią. Może to być 
zabawny prezent urodzinowy, imieninowy, na rocznicę ślubu 
lub z innej okazji. 

Pełna oferta gotowych wzorów znajduje 
się na stronie drog-znak.pl

!

! Na życzenie regulamin 
według własnego wzoru
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wygRodzenia, słupki ozdoBne, 
elementy małej aRchitektuRy 
Proponujemy różne modele słupków ozdobnych typu Syrenka, 
wygrodzeń i innych elementów stosowanych w przestrzeni 
miejskiej, a także przenośne ogrodzenia przeciwtłumowe.

stojaki RoweRowe 
W naszej ofercie znajdują 
się stojaki na rowery ze stali 
nierdzewnej oraz ocynkowane 
ogniowo. Są wytrzymałe 
i odporne na działanie 
czynników atmosferycznych 
oraz dewastację. Jednocześnie 
stanowią zabezpieczenie 
przed kradzieżą roweru. 

skRzynki na ulotki 
Jesteśmy producentem skrzynek na ulotki reklamowe. 
To wygodne rozwiązanie, pozwalające ograniczyć ilość 
niezamówionych druków w skrzynkach pocztowych 
mieszkańców budynków. Skrzynki wykonane są z blachy 
stalowej lakierowanej proszkowo.

Uporządkowana przestrzeń publiczna to także słupki oraz 
wygrodzenia. Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych 
Klientów, oferując szeroki wachlarz słupków ozdobnych 
(warszawski typ Syrenka i inne) i wygrodzeń, zabezpieczają-
cych przystanki komunikacji miejskiej i miejsca szczególnie 

zagrożone wtargnięciem na jezdnię. A w dobie ogromnej 
– i wciąż wzrastającej – popularności rowerów, oferujemy 
szeroki asortyment stojaków rowerowych, bez których nie 
może się obejść żadne osiedle, sklep, firma, plac zabaw, 
szkoła lub przedszkole.

Architektura miejska

Szukasz słupków żeliwnych Syrenka 
i Syrenka typ Współczesny? Zgłoś 
się do nas.

!
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Regulaminy Budynków 
i instRukcje Bhp 
Oferujemy szeroki asortyment regulaminów 
budynków mieszkalnych, typowych kart 
informujących o ważnych telefonach, kontakcie 
z administracją itp. Dysponujemy również 
bogatym wyborem instrukcji z zakresu BHP.

taBliczki Bhp 
Zapewniamy pełny asortyment tablic z informacjami 
BHP – ewakuacyjnych, eksploatacyjnych, 
ostrzegawczych, do użytku w budynkach 
mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej 
i przedsiębiorstwach. Wzory i materiały odpowiadają 
obowiązującym normom. Wykonane są na podkładach 
z pcv, na życzenie również metalowych.

stojaki do łańcucha 
Słupki z podstawami wykonane z tworzyw sztucznych. 
Przeznaczone jako element lekkiego wygrodzenia z użyciem 
łańcucha z tworzyw sztucznych.

potykacze 
Składane, wykonane z tworzywa sztucznego, niezastąpione, 
gdy należy ostrzec przed niebezpieczeństwem, np. śliską 
nawierzchnią. Na zamówienie przygotujemy tabliczkę 
do potykacza  z dowolną treścią.

taśmy antypoślizgowe 
Mamy w swojej ofercie szeroki asortyment taśm 
antypoślizgowych – samoprzylepnych, do zastosowania 
na schodach, rampach, podestach i we wszystkich 
miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadkiem.

lustRa pRzemysłowe i sklepowe 
Oferujemy bogaty wybór luster do zamontowania wewnątrz 
budynków – centrów handlowych, sklepów, magazynów.

DROG-ZNAK® • Warszawa, ul. Podobna 4 • tel. 22 670 21 20 • drog-znak.pl

Wszystko dla bezpieczeństwa
W naszej ofercie znajduje się bogaty wybór artykułów służą cych 
zapewnieniu bezpieczeństwa w obiektach mieszkaniowych, 
użyteczności publicznej i w przedsiębiorstwach. Zapewniamy 
pełny wybór tablic do oznaczeń traktów ewakuacyjnych, tablic 
ostrzegawczych i eksploatacyjnych, regulaminów i instrukcji, 

lekkich wygrodzeń do zastosowania w obiektach, potykaczy 
ostrzegawczych, a także taśm antypoślizgowych. W naszej 
ofercie znajdują się również lustra przemysłowe i sklepowe 
oraz wiele artykułów i akcesoriów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa.

DROG-ZNAK
Zakład Produkcji Oznakowania Pionowego Dróg
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Czynności mycia i dezynfekcji rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez  
G.A.J. Ayliffe’a  zatwierdzoną przez CEN.
MYCIE RĄK:
1. Ręce spłukać pod bieżącą wodą.
2. Z dozownika pobrać mydło w płynie i zgodnie z podaną poniżej techniką myć ręce przez około 

30 sekund.
3. Spłukać ręce ciepłą wodą.
4. Ręce dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem lub suszarką.
5. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką.

UWAGA! NIE DOTYKAĆ RĘKOMA POJEMNIKA

TECHNIKA MYCIA RĄK:

1. Pocierać wewnętrzne części dłoni.
2. Pocierać wewnętrzną częścią prawej dłoni o 

grzbietową część lewej dłoni a następnie odwrotnie.
3. Pocierać wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi 

palcami aż do zagłębień między palcami.

4. Pocierać górne części palców prawej dłoni o 
wewnętrzną część lewej dłoni z złączonymi palcami, 
następnie powtórz czynność zmieniając układ rąk.

5. Zacisnąć lewą dłoń na prawym kciuku i pocierać 
go obrotowo, następnie zrobić to samo z lewym 
kciukiem.

6. Obrotowo pocierać wewnętrzną część lewej dłoni 
złączonymi palcami dłoni prawej i odwrotnie.

DEZYNFEKCJA RĄK:
1.  Pobrać z naściennego dozownika odpowiednią ilość środka dezynfekującego 

     …...............................................................................................................................................
     (podać nazwę środka oraz ilość zgodnie z zaleceniami producenta).
2. Wcierać środek dezynfekujący zgodnie z podaną wyżej techniką przez około 30 sekund    
     aż do wyschnięcia skóry - jeżeli producent nie zaleca spłukiwania środka dezynfekującego.
3.  Spłukać ciepłą wodą jeżeli takie są zalecenia producenta.
4.   Ręce dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem lub suszarką.
5.  Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką.
UWAGA! NIE DOTYKAĆ RĘKOMA POJEMNIKA

                                                                     Zatwierdził........................................................  data.......................

INSTRUKCJA MYCIA ORAZ DEZYNFEKCJI RĄK

1. ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE
Każdy kto zauważył nawet najmniejszy pożar zobowiązany jest natychmiast zaalarmować: 
- osoby pozostające w strefie zagrożenia,
- STRAŻ POŻARNĄ 998, 112,
- właściciela obiektu (zakładu) lub jego zarządcę.
Alarmując należy zachować spokój nie dopuszczając do paniki.

Alarmując STRAŻ POŻARNĄ należy podać:
- gdzie się pali (dokładny adres, nazwę obiektu, instytucji),
- co się pali, czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
- numer telefonu z którego powiadamiamy straż pożarną oraz swoje imię i nazwisko.
UWAGA! Słuchawkę należy odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez 
straż pożarną. Należy również odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie 
zgłoszenia.

2. AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA

Wraz z alarmowaniem należy natychmiast w miarę możliwości
przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą dostępnego sprzętu pożarniczego (gaśnice, 
hydranty) jeżeli pożar nie przybrał dużych rozmiarów.

Gaszenie pożaru można podejmować tylko w początkowej fazie przy małym zadymieniu 
jeśli pożarem został objęty niewielki obszar. 

Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej akcją kieruje dyrektor (kierownik) ewentualnie 
jego zastępca lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy 
jednostki oraz udzielić informacji dotyczących:
- źródła pożaru,
- lokalizacji głównego wyłącznika prądu i gazu,
- punktów czerpania wody.
 
Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna pamiętać, że:
- w pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi z zagrożonej pożarem strefy,
- należy wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem,
- nie wolno otwierać bez potrzeby okien i drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, 

gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia,
- należy usunąć z zasięgu ognia wszelkie materiały palne , butle z gazami, naczynia z 

płynami łatwopalnymi, cenne urządzenia i ważne dokumenty,
- nie wolno gasić wodą instalacji elektrycznych będących pod napięciem.

 Podstawa prawna: 
 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r.

Zatwierdził........................................................  data.......................

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
POWSTANIA POŻARU
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usługi montażowe
Wykonujemy usługi montażowe urządzeń 
służących do organizacji ruchu drogowego. 
Blokady, słupki, tablice, lustra, znaki 
drogowe, progi i inne artykuły z naszej oferty 
mogą Państwo zamówić wraz z montażem.

nanoszenie oznakowania
Gdy zajdzie konieczność wykonania 
oznaczeń dróg, ulic, parkingów, garaży, 
ciągów komunikacyjnych – mogą Państwo 
zdać się na nas. Ustawiamy znaki drogowe, 
aplikujemy znaki poziome na nawierzchni, 
wykonujemy oznaczenia docelowe, a także 
tymczasowe – na potrzeby remontów, 
przebudów, reorganizacji.

oznakowanie gaRaży, 
paRkingów, hal i magazynów 
Zajmujemy się kompleksowym 
wykonywaniem organizacji ruchu i aplikacji 
oznaczeń na parkingach, w garażach oraz 
halach produkcyjnych i magazynowych. 
Montujemy progi zwalniające, elementy 
ochronne, lustra, nanosimy oznaczenia 
miejsc parkingowych i traktów 
komunikacyjnych.

Nasza firma zajmuje się nie tylko produkcją i sprzedażą 
wszelkiego rodzaju oznaczeń i urządzeń organizacji ruchu 
drogowego, ale także usługami w tym zakresie. Dysponu-
jemy odpowiednio wyposażonymi zespołami specjalistów, 

wykonującymi usługi w zakresie montażu naszego asorty-
mentu, ustawiania i nanoszenia oznaczeń oraz organizacji 
ruchu drogowego.

Oferta usługowa

Pełną ofertę znajdziesz na stronie 
drog-znak.pl

!
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pRojekty oRganizacji Ruchu
Wykonujemy place planistyczne dla potrzeb 
realizacji inwestycji. Opracowujemy projekty 
organizacji ruchu na parkingach i dojazdach 
do obiektów. Dzięki naszemu doświadczeniu 
i wiedzy projekty bez trudu uzyskują 
wymaganą akceptację.

czasowa oRganizacja Ruchu 
Budowy i remonty, koncerty, imprezy 
masowe, wydarzenia publiczne 
często powodują konieczność zmiany 
organizacji ruchu. Nasi specjaliści wiedzą, 
jak zaprojektować i przeprowadzić 
ją w praktyce. Rozstawią bariery, bramki 
biletowe, wyznaczą drogi, którymi powinny 
przemieszczać się uczestnicy imprez. 
Na drogach publicznych ustawią znaki 
aktywne, bariery i zapory drogowe, 
wykonają tymczasowe oznaczenia drogowe, 
a po zakończeniu zdemontują wszystko 
i doprowadzą ruch drogowy do pierwotnej 
organizacji. 
Wytyczymy dla Państwa ogródki 
letnie i parkingi. Zorganizujemy ruch 
na stacjach benzynowych i w podziemnych 
garażach. Weźmiemy na siebie wszystko, 
co łączy się z bezpieczeństwem i dobrą 
organizacją ruchu.

wypożyczalnia 
Polecamy również usługę wypożyczenia 
znaków i innych urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Jest to szczególnie 
efektywne w przypadku tymczasowych 
rozwiązań drogowych. 

DROG-ZNAK
Zakład Produkcji Oznakowania Pionowego Dróg

®

DROG-ZNAK
Zakład Produkcji Oznakowania Pionowego Dróg

®

DROG-ZNAk®

DROG-ZNAK® • Warszawa, ul. Podobna 4 • tel. 22 670 21 20 • drog-znak.pl
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zapRaszamy do działu handlowego fiRmy dRog-znak
Znajdą tu Państwo szczegóły dotyczące naszego asortymentu, 
odpowiedzi na pytania, profesjonalne doradztwo i wzory produk-
tów z naszej oferty. Nasi specjaliści czekają, by służyć Państwu 

pomocą we wszystkim, co leży w naszym zakresie. Chcemy, by 
byli Państwo przekonani, że odwiedzając firmę Drog-Znak, trafili 
Państwo pod właściwy adres.

DROG-ZNAK, Warszawa, ul. Podobna 4, tel. 22 670 21 20, 22 670 23 68 
drog-znak.pl

Produkowane przez nas znaki i tablice drogowe posiada-
ją oznakowanie CE. Wszystkie materiały użyte do produkcji 
stałych pionowych znaków drogowych posiadają atesty 
i certyfikaty zgodne z wymaganiami normy EN 12899-1:2007, 
gwarantujące ich najwyższą jakość. Folia używana do produkcji 
stałych pionowych znaków drogowych posiada certyfikat CE, 
a na powierzchni folii znajduje się znak wodny CE.

Oznakowanie pionowe wykonujemy zgodnie z załą  czni- 
 kami nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpie czeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umiesz czania na drogach.

Certyfikaty zgodności

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy
Stałe pionowe znaki drogowe

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 2219-CPR-0001/1 uprawnia do znakowania stałych pionowych znaków drogowych znakiem CE. Na postawie certyfikatu Producent wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych.

andrzej
Tekst maszynowy
Certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz właściwości użytkowe, określone w ZA normy EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe – Część 1: Znaki drogowe, w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w certyfikacie są stosowane oraz że Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy

andrzej
Tekst maszynowy
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Żaden fragment niniejszej publikacji (tj: tekst, grafika, logotypy, 
ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany 
w katalogu nie może być powielany, kopiowany lub rozpowszechniany 
bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela. 
Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne 
dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.
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I. ZnakI drogowe 
pIonowe
Znaki ostrzegawcze
A-1 niebezpieczny zakręt 
w prawo, 
A-2 niebezpieczny zakręt 
w lewo, 
A-3 niebezpieczne zakręty - 
pierwszy w prawo, 
A-4 niebezpieczne zakręty - 
pierwszy w lewo, 
A-5 skrzyżowanie dróg, 
A-6a skrzyżowanie z drogą 
podporządkowaną występującą 
po obu stronach, 
A-6b skrzyżowanie z drogą 
podporządkowaną występującą 
po prawej stronie, 
A-6c skrzyżowanie z drogą 
podporządkowaną występującą 
po lewej stronie, 
A-6d wlot drogi 
jednokierunkowej z prawej 
strony, 
A-6e wlot drogi 
jednokierunkowej z lewej 
strony, 
A-7 ustąp pierwszeństwa, 
A-8 skrzyżowanie o ruchu 
okrężnym,
A-9 przejazd kolejowy 
z zaporami, 
A-10 przejazd kolejowy bez 
zapór, 
A-11 nierówna droga, 
A-11a próg zwalniający, 
A-12a zwężenie jezdni  
– dwustronne, 
A-12b zwężenie jezdni 
– prawostronne, 
A-12c zwężenie jezdni 
– lewostronne, 
A-13 ruchomy most, 
A-14 roboty na drodze, 
A-15 śliska jezdnia, 
A-16 przejście dla pieszych, 
A-17 dzieci, 
A-18a zwierzęta gospodarskie, 
A-18b zwierzęta dzikie, 
A-19 boczny wiatr, 
A-20 odcinek jezdni o ruchu 
dwukierunkowym,
A-21 tramwaj, 
A-22 niebezpieczny zjazd, 
A-23 stromy podjazd, 
A-24 rowerzyści, 
A-25 spadające odłamki skalne, 
A-26 lotnisko, 
A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki, 
A-28 sypki żwir, 
A-29 sygnały świetlne, 
A-30 inne niebezpieczeństwo, 
A-31 niebezpieczne pobocze, 
A-32 oszronienie jezdni, 
A-33 zator drogowy, 
A-34 wypadek drogowy. 

Znaki zakazu
B-1 zakaz ruchu 
w obu kierunkach, 
B-2 zakaz wjazdu, 
B-3 zakaz wjazdu pojazdów 
silnikowych, z wyjątkiem 
motocykli jednośladowych, 
B-3a zakaz wjazdu autobusów, 
B-4 zakaz wjazdu motocykli, 
B-5 zakaz wjazdu samochodów 
ciężarowych, 
B-6 zakaz wjazdu ciągników 
rolniczych, 
B-7 zakaz wjazdu pojazdów 
silnikowych z przyczepą, 
B-8 zakaz wjazdu pojazdów 
zaprzęgowych, 
B-9 zakaz wjazdu rowerów, 
B-10 zakaz wjazdu 
motorowerów, 
B-11 zakaz wjazdu wózków 
rowerowych, 
B-12 zakaz wjazdu wózków 
ręcznych, 
B-13 zakaz wjazdu pojazdów 
z materiałami wybuchowymi 
lub łatwo zapalnymi, 
B-13a zakaz wjazdu pojazdów 
z materiałami niebezpiecznymi, 
B-14 zakaz wjazdu pojazdów 
z mate riałami, które mogą 
skazić wodę, 
B-15 zakaz wjazdu pojazdów 
o szerokości ponad …m, 
B-16 zakaz wjazdu pojazdów 
o wysokości ponad …m, 

B-17 zakaz wjazdu pojazdów 
o długości ponad …m, 
B-18 zakaz wjazdu pojazdów 
o rzeczy wistej masie całkowitej 
ponad …t, 
B-19 zakaz wjazdu pojazdów 
o nacisku osi większym 
niż …t, 
B-20 stop, 
B-21 zakaz skręcania w lewo, 
B-22 zakaz skręcania w prawo, 
B-23 zakaz zawracania, 
B-24 koniec zakazu 
zawracania, 
B-25 zakaz wyprzedzania, 
B-26 zakaz wyprzedzania 
przez samochody ciężarowe, 
B-27 koniec zakazu 
wyprzedzania, 
B-28 koniec zakazu 
wyprzedzania przez samochody 
ciężarowe, 
B-29 zakaz używania sygnałów 
dźwiękowych, 
B-30 koniec zakazu używania 
sygnałów dźwiękowych, 
B-31 pierwszeństwo 
dla nadjeżdżających 
z przeciwka, 
B-32 stój - kontrola celna, 
B-33 ograniczenie prędkości, 
B-34 koniec ograniczenia 
prędkości, 
B-35 zakaz postoju, 
B-36 zakaz zatrzymywania się, 
B-37 zakaz postoju 
w dni nieparzyste, 
B-38 zakaz postoju 
w dni parzyste, 
B-39 strefa ograniczonego 
postoju, 
B-40 koniec strefy 
ograniczonego postoju, 
B-41 zakaz ruchu pieszych, 
B-42 koniec zakazów, 
B-43 strefa ograniczonej 
prędkości, 
B-44 koniec strefy 
ograniczonej prędkości.

Znaki nakazu
C-1 nakaz jazdy w prawo 
(przed znakiem), 
C-2 nakaz jazdy w prawo 
(za znakiem), 
C-3 nakaz jazdy w lewo 
(przed znakiem),
C-4 nakaz jazdy w lewo 
(za znakiem), 
C-5 nakaz jazdy prosto, 
C-6 nakaz jazdy prosto 
lub w prawo, 
C-7 nakaz jazdy prosto 
lub w lewo,
C-8 nakaz jazdy w prawo 
lub w lewo, 
C-9 nakaz jazdy z prawej 
strony znaku, 
C-10 nakaz jazdy z lewej 
strony znaku, 
C-11 nakaz jazdy z prawej 
lub lewej strony znaku, 
C-12 ruch okrężny, 
C-13 droga dla rowerów, 
C-13a koniec drogi 
dla rowerów, 
C-14 prędkość minimalna, 
C-15 koniec 
minimalnej prędkości, 
C-16 droga dla pieszych, 
C-16a koniec drogi 
dla pieszych, 
C-17 nakazany kierunek jazdy 
dla pojazdów z materiałami 
niebezpiecznymi, 
C-18 nakaz 
używania łańcuchów 
przeciwpoślizgowych, 
C-19 koniec nakazu 
używania łańcuchów 
przeciwpoślizgowych.

Znaki informacyjne
D-1 droga z pierwszeństwem,
D-2 koniec drogi 
z pierwszeństwem, 
D-3 droga jednokierunkowa, 
D-4a droga bez przejazdu, 
D-4b i D-4c wjazd na drogę 
bez przejazdu, 
D-5 pierwszeństwo 
na zwężonym odcinku drogi, 
D-6 przejście dla pieszych, 
D-6a przejazd dla rowerzystów, 
D-6b przejście dla pieszych 

i przejazd dla rowerzystów, 
D-7 droga ekspresowa, 
D-8 koniec drogi ekspresowej, 
D-9 autostrada, 
D-10 koniec autostrady,
D-11 początek pasa ruchu 
dla autobusów, 
D-12 pas ruchu 
dla autobusów, 
D-13 początek pasa ruchu 
powolnego, 
D-14 koniec pasa ruchu, 
D-15 przystanek autobusowy, 
D-16 przystanek trolejbusowy, 
D-17 przystanek tramwajowy, 
D-18 parking, 
D-18a parking - miejsce 
zastrzeżone, 
D-18b parking zadaszony, 
D-19 postój taksówek, 
D-20 koniec postoju taksówek, 
D-21 szpital, 
D-21a policja, 
D-22 punkt opatrunkowy, 
D-23 stacja paliwowa, 
D-23a stacja paliwowa tylko 
z gazem do napędu pojazdów, 
D-24 telefon, 
D-25 poczta, 
D-26 stacja obsługi 
technicznej, 
D-26a wulkanizacja, 
D-26b myjnia, 
D-26c toaleta publiczna, 
D-26d natrysk, 
D-27 bufet lub kawiarnia, 
D-28 restauracja, 
D-29 hotel (motel), 
D-30 obozowisko (kemping), 
D-31 obozowisko (kemping) 
wyposażone w podłączenia 
elektryczne do przyczep, 
D-32 pole biwakowe, 
D-33 schronisko młodzieżowe, 
D-34 punkt informacji 
turystycznej, 
D-34a informacja radiowa 
o ruchu drogowym, 
D-35 przejście podziemne 
dla pieszych, 
D-35a schody ruchome w dół, 
D-36 przejście nadziemne 
dla pieszych, 
D-36a schody ruchome 
w górę, 
D-37 tunel, 
D-38 koniec tunelu, 
D-39 dopuszczalne prędkości, 
D-40 strefa zamieszkania, 
D-41 koniec strefy 
zamieszkania, 
D-42 obszar zabudowany, 
D-43 koniec obszaru 
zabudowanego, 
D-44 strefa parkowania, 
D-45 koniec strefy parkowania, 
D-46 droga wewnętrzna, 
D-47 koniec drogi 
wewnętrznej, 
D-48 zmiana pierwszeństwa, 
D-49 pobór opłat, 
D-50 zatoka, 
D-51 automatyczna kontrola 
prędkości,
D-52 strefa ruchu, 
D-53 koniec strefy ruchu.

Znaki kierunku 
i miejscowości
E-1 tablica 
przeddrogowskazowa, 
E-1a tablica 
przeddrogowskazowa 
na autostradzie, 
E-1b tablica 
przeddrogowskazowa przed 
wjazdem na autostradę, 
E-2a drogowskaz tablicowy 
umieszczany obok jezdni, 
E-2b drogowskaz tablicowy 
umieszczany nad jezdnią, 
E-2c drogowskaz tablicowy 
umieszczany obok jezdni 
na autostradzie, 
E-2d drogowskaz tablicowy 
umieszczany nad jezdnią 
na autostradzie, 
E-2e drogowskaz tablicowy 
umieszczany obok jezdni 
przed wjazdem na autostradę, 
E-2f drogowskaz tablicowy 
umieszczany nad jezdnią 
przed wjazdem na autostradę, 

E-3 drogowskaz w kształcie 
strzały do miejscowości 
wskazujący numer drogi, 
E-4 drogowskaz w kształcie 
strzały do miejscowości 
podający do niej odległość, 
E-5 drogowskaz do dzielnicy 
miasta, 
E-6 drogowskaz do lotniska, 
E-6a drogowskaz do dworca 
lub stacji kolejowej, 
E-6b drogowskaz do dworca 
autobusowego, 
E-6c drogowskaz do przystani 
promowej, 
E-7 drogowskaz do przystani 
wodnej lub żeglugi, 
E-8 drogowskaz do plaży 
lub miejsca kąpielowego, 
E-9 drogowskaz do muzeum, 
E-10 drogowskaz do zabytku 
jako dobra kultury, 
E-11 drogowskaz do zabytku 
przyrody, 
E-12 drogowskaz do punktu 
widokowego, 
E-12a drogowskaz do szlaku 
rowerowego, 
E-13 tablica kierunkowa, 
E-14 tablica szlaku 
drogowego, 
E-14a tablica szlaku 
drogowego na autostradzie, 
E-15a znak z numerem drogi 
krajowej, 
E-15b znak z numerem drogi 
wojewódzkiej, 
E-15c numer autostrady, 
E-15d numer drogi 
ekspresowej, 
E-16 numer szlaku 
międzynarodowego, 
E-17a miejscowość, 
E-18a koniec miejscowości, 
E-19a obwodnica, 
E-20 tablica węzła drogowego 
na autostradzie, 
E-21 dzielnica (osiedle), 
E-22a samochodowy szlak 
turystyczny, 
E-22b obiekt 
na samochodowym szlaku 
turystycznym, 
E-22c informacja o obiektach 
turystycznych.

Znaki uzupełniające
F-1 przejście graniczne, 
F-2 przekraczanie granicy 
zabronione, 
F-3 granica obszaru 
administracyjnego, 
F-4 nazwa rzeki, 
F-5 uprzedzenia o zakazie, 
F-6 znak uprzedzający 
umieszczany przed 
skrzyżowaniem, 
F-7 sposób jazdy w związku 
z zakazem skręcania w lewo, 
F-8 objazd w związku 
z zamknięciem drogi, 
F-9 znak prowadzący na drodze 
objazdowej, 
F-10 kierunki na pasach ruchu,
F-11 kierunki na pasie ruchu, 
F-12 znak wskazujący przejazd 
tranzytowy umieszczany przed 
skrzyżowaniem, 
F-13 przejazd tranzytowy, 
F-14a tablica wskaźnikowa 
na auto stradzie umieszczana 
w odległości 300 m przed 
pasem wyłączania, 
F-14b tablica wskaźnikowa 
na autostradzie umieszczana 
w odległości 200 m przed 
pasem wyłączania, 
F-14c tablica wskaźnikowa 
na auto stradzie umieszczana 
w odległości 100 m przed 
pasem wyłączania, 
F-15 niesymetryczny podział 
jezdni dla przeciwnych 
kierunków ruchu, 
F-16 koniec pasa ruchu 
na jezdni dwukierunkowej, 
F-17 koniec pasa ruchu 
na jezdni jednokierunkowej, 
F-18 przeciwny kierunek 
dla określonych pojazdów, 
F-19 pas ruchu dla rowerów, 
F-20 część drogi (pas ruchu) 
dla określonych pojazdów, 
F-21 ruch skierowany 
na sąsiednią jezdnię, 

F-22 ograniczenia na pasie 
ruchu.

Tabliczki do znaków 
drogowych
T-1 tabliczka wskazująca 
odległość znaku 
ostrzegawczego od miejsca 
niebezpiecznego, 
T-1a tabliczka wskazująca 
odległość znaku 
informacyjnego od początku 
(końca) drogi lub pasa ruchu, 
T-2 tabliczka wskazująca 
długość odcinka drogi, 
na którym powtarza się lub 
występuje niebezpieczeństwo, 
T-3 tabliczka wskazująca 
koniec odcinka, na którym 
powtarza się lub występuje 
niebezpieczeństwo, 
T-3a tabliczka wskazująca 
koniec miejsca 
przeznaczonego na postój, 
T-4 tabliczka wskazująca liczbę 
zakrętów, 
T-5 tabliczka wskazująca 
początek drogi krętej, 
T-6a tabliczka wskazująca 
rzeczywisty przebieg drogi 
z pierwszeństwem przez 
skrzyżowanie (umieszczana 
na drodze z pierwszeństwem), 
T-6b tabliczka wskazująca 
układ dróg podporządkowanych 
(umieszczana na drodze 
z pierwszeństwem), 
T-6c tabliczka wskazująca 
rzeczywisty przebieg drogi 
z pierwszeństwem przez 
skrzyżowanie (umieszczana 
na drodze podporządkowanej), 
T-6d tabliczka wskazująca 
prostopadły przebieg drogi 
z pierwszeństwem przez 
skrzyżowanie oraz układ 
dróg podporządkowanych 
(umieszczana na drodze 
podporządkowanej), 
T-7 tabliczka wskazująca układ 
torów i drogi na przejeździe, 
T-8 tabliczka wskazująca 
miejsce, w którym ruch 
pojazdów został skierowany 
na tory tramwajowe, 
T-9 tabliczka wskazująca 
rzeczywistą wielkość spadku 
lub wzniesienia drogi, 
T-10 tabliczka wskazująca 
bocznicę kolejową lub tor 
o podobnym charakterze, 
T-11 tabliczka wskazująca 
przeprawę promową,
T-12 tabliczka wskazująca 
podłużny uskok nawierzchni, 
T-13 tabliczka wskazująca 
odcinek drogi, na którym 
występują deformacje 
nawierzchni w postaci kolein, 
T-14 tabliczka wskazująca 
miejsce częstych wypadków 
o charakterze wskazanym 
na tabliczce, 
T-15 tabliczka wskazująca 
miejsce częstych wypadków 
spowodowanych śliską 
nawierzchnią jezdni ze względu 
na opady deszczu, 
T-16 tabliczka wskazująca 
miejsce wyjazdu pojazdów 
uprzywilejowanych wskazanych 
na tabliczce, 
T-17 tabliczka wskazująca 
granicę państwa, 
T-18 tabliczka wskazująca 
nieoczekiwaną zmianę kierunku 
ruchu o przebiegu wskazanym 
na tabliczce, 
T-19 tabliczka informująca 
o malowaniu znaków 
poziomych, 
T-20 tabliczka wskazująca 
długość odcinka jezdni, 
na którym zakaz obowiązuje, 
T-21 tabliczka wskazująca 
odległość znaku od miejsca, 
od którego lub w którym zakaz 
obowiązuje, 
T-22 tabliczka wskazująca, 
że znak nie dotyczy rowerów 
jednośladowych, 
T-23a tabliczka wskazująca 
motocykle,
T-23b tabliczka wskazująca 
samo chody ciężarowe, pojazdy 
specjalne, pojazdy używane 
do celów specjalnych, 
o dopuszczalnej masie 

całkowitej przekraczającej 3,5 t. 
oraz ciągniki samochodowe, 
T-23c tabliczka wskazująca 
ciągniki rolnicze, 
T-23d tabliczka wskazująca 
pojazdy silnikowe z przyczepą, 
T-23e tabliczka wskazująca 
pojazdy z przyczepą 
kempingową, 
T-23f tabliczka wskazująca 
autobusy, 
T-23g tabliczka wskazująca 
trolejbusy, 
T-23h tabliczka wskazująca 
pojazdy z materiałami 
niebezpiecznymi, 
T-23i tabliczka wskazująca 
pojazdy z materiałami wybu-
chowymi i łatwo zapalnymi, 
T-23j tabliczka wskazująca 
pojazdy z materiałami, 
które mogą skazić wodę, 
T-24 tabliczka wskazująca, 
że pozostawiony pojazd 
zostanie usunięty na koszt 
właściciela, 
T-25a tabliczka wskazująca 
początek zakazu postoju 
lub zatrzymywania, 
T-25b tabliczka wskazująca 
kontynuację zakazu postoju 
lub zatrzymywania, 
T-25c tabliczka wskazująca 
odwołanie zakazu postoju 
lub zatrzymywania, 
T-26 tabliczka wskazująca, 
że zakaz postoju lub zatrzymy-
wania dotyczy strony placu, 
T-27 tabliczka wskazująca, 
że przejście dla pieszych 
jest szczególnie uczęszczane 
przez dzieci, 
T-28 tabliczka wskazująca, 
że za przejazd drogą pobierana 
jest opłata, 
T-29 tabliczka informująca 
o miejscach dla pojazdów prze-
wożących lub kierowanych przez 
osoby niepełnosprawne mające 
trudności w poruszaniu się, 
T-30 tabliczka wskazująca 
sposób ustawienia pojazdu 
względem krawędzi jezdni, 
T-31 tabliczka wskazująca 
kategorię tunelu, 
T-32 tabliczka wskazująca 
minimalny odstęp od 
poprzedzającego pojazdu, 
T-33 tabliczka wskazująca 
umieszczenie w zatoce telefonu 
alarmowego i gaśnicy, 
T-34 tabliczka wskazująca 
pobór elektronicznej 
za przejazd drogą krajową.

II. dodaTkowe 
ZnakI drogowe 
dodatkowe znaki przed 
przejazdami kolejowymi
G-1a słupek wskaźnikowy 
z trzema kreskami umieszczany 
po prawej stronie jezdni, 
G-1b słupek wskaźnikowy 
z dwiema kreskami umieszcza-
ny po prawej stronie jezdni, 
G-1c słupek wskaźnikowy 
z jedną kreską umieszczany 
po prawej stronie jezdni, 
G-1d słupek wskaźnikowy 
z trzema kreskami umieszczany 
po lewej stronie jezdni, 
G-1e słupek wskaźnikowy 
z dwiema kreskami umiesz-
czany po lewej stronie jezdni, 
G-1f słupek wskaźnikowy 
z jedną kreską umieszczany 
po lewej stronie jezdni, 
G-2 sieć pod napięciem, 
G-3 krzyż św. Andrzeja 
przed przejazdem kolejowym 
jednotorowym, 
G-4 krzyż św. Andrzeja 
przed przejazdem kolejowym 
wielotorowym.

dodatkowe znaki dla 
kierujących tramwajami
AT-1 sygnalizacja świetlna, 
AT-2 sygnalizacja świetlna 
wzbudzana, 
AT-3 niebezpieczny zjazd, 
AT-4 stromy podjazd, 
AT-5 ruch kolizyjny, 
BT-1 ograniczenie prędkości, 
BT-2 koniec ograniczenia 
prędkości, 
BT-3 blokada zwrotnicy, 

BT-4 stop - zwrotnica 
eksploatowana jednostronnie.

dodatkowe znaki 
szlaków rowerowych
R-1 szlak rowerowy krajowy, 
R-1a początek (koniec) szlaku 
rowerowego krajowego, 
R-1b zmiana kierunku szlaku 
rowerowego krajowego, 
R-2 szlak rowerowy 
międzynarodowy, 
R-2a zmiana kierunku 
szlaku rowerowego 
międzynarodowego, 
R-3 tablica szlaku rowerowego, 
R-4 informacja o szlaku 
rowerowym, 
R-4a informacja 
o rzeczywistym przebiegu 
szlaku rowerowego, 
R-4b zmiana kierunku szlaku 
rowerowego, 
R-4c drogowskaz tablicowy 
szlaku rowerowego, 
R-4d drogowskaz szlaku 
rowerowego w kształcie strzały 
podający odległość
R-4e tablica przeddrogo-
wskazowa szlaku rowerowego

III. ZnakI drogowe 
poZIoMe
P-1 linia pojedyncza 
przerywana, 
P-2 linia pojedyncza ciągła, 
P-3 linia jednostronnie 
przekraczalna, 
P-4 linia podwójnie ciągła, 
P-5 linia podwójnie 
przerywana, 
P-6 linia ostrzegawcza, 
P-7a linia krawędziowa 
przerywana, 
P-7b linia krawędziowa ciągła,
P-8a strzałka kierunkowa 
na wprost, 
P-8b strzałka kierunkowa 
do skręcania, 
P-8c strzałka kierunkowa 
do zawracania, 
P-9 strzałka naprowadzająca, 
P-10 przejście dla pieszych, 
P-11 przejazd dla rowerzystów, 
P-12 linia bezwzględnego 
zatrzymania - stop, 
P-13 linia warunkowego 
zatrzymania złożona 
z trójkątów, 
P-14 linia warunkowego 
zatrzymania złożona 
z prostokątów, 
P-15 trójkąt 
podporządkowania, 
P-16 napis stop, 
P-17 linia przystankowa, 
P-18 stanowisko postojowe, 
P-19 linia wyznaczająca 
pas postojowy, 
P-20 koperta, 
P-21 powierzchnia wyłączona, 
P-22 bus, 
P-23 rower, 
P-24 miejsce dla pojazdu 
osoby niepełnosprawnej, 
P-25 próg zwalniający.

IV. UrZądZenIa 
beZpIecZeństwa 
ruchu drogowego 
– wybrane wZory
U-1b słupek prowadzący, 
umieszczany nad barierą 
ochronną,
U-3 tablice prowadzące, 
U-4 tablice rozdzielające,
U-5a, U-5b słupki 
przeszkodowe,
U-6 tablice kierujące,
U-7 znak kilometrowy,
U-9 tablice do oznaczania 
ograniczeń skrajni,
U-12 ogrodzenia,
U-12c słupek,
U-18a, U-18b lustra drogowe,
U-20 zapory drogowe,
U-21 tablice kierujące,
U-23 pachołki drogowe,
U-24 tablica uchylna 
z elementami odblaskowymi, 
U-26 tablica ostrzegawcza 
ze znakiem A-14.

SpiS wzorów znaków i Sygnałów drogowych




