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Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w branży spawalnictwa, produkcji i montażu konstrukcji stalowych.
Jesteśmy Polską firmą, która swoje działania skupia przede wszystkim
na wykonawstwie drobnych elementów stalowych takich jak
odbojnice stalowe, drabiny, barierki, które poprawiają
bezpieczeństwo w miejscach, gdzie zostają zastosowane.
Proponujemy praktyczne rozwiązania dla budownictwa oraz
przemysłu.

Projektujemy od najdrobniejszych elementów takich jak odbojnice
stalowe, drabiny, balustrady, aż po hale stalowe.
Produkujemy elementy stalowe zgodnie z obowiązującymi normami.

Wykonujemy zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji
wyprodukowanych u nas jak i tych dostarczonych przez
klienta.
Na życzenie klienta możemy nie tylko dostarczyć, ale również
zamontować wszystkie oferowane przez nas produkty oraz
wszelkie inne konstrukcje stalowe.

Projektujemy, wykonujemy. dostarczamy, montujemy odbojnice stalowe, które mają zastosowanie w:
magazynach, zakładach produkcyjnych, parkingach, centach handlowych, drogownictwie
Oferujemy balustrady balkonowe, schodowe, balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, balustrady ze stali
czarnej oraz ze stali nierdzewnej.
Wykonujemy balustrady zgodne z dostarczonym projektem, ale możemy również zaoferować wykonanie
projektu specjalnie na życzenie klienta.
W naszej ofercie znajdują się drabiny proste oraz drabiny z koszem ochronnym. Wykonujemy również drabiny
ze spocznikiem oraz różnego rodzaju pomosty stalowe.
Projektujemy, wykonujemy. dostarczamy podesty rozładunkowe które przyśpieszają i usprawniają proces
transportu pionowego na budowie.
Ponadto jesteśmy przygotowani do produkcji wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych taki jak:
konstrukcje wsporcze, konstrukcje hal, kontenery, pomosty techniczne itp.
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Odbojnice słupowe:
Wymiary:
Średnice od Ø48 do Ø297
typowe średnice:
Ø48,3
Ø60,3
Ø76,1
Ø88,9
Ø108,0
Ø139,7
Ø159,0
Ø193,7
Ø219,1
Wysokość: dowolna za zakresu od 300mm do 1500mm
Podstawa wykonana z blachy gr. 8mm lub 10 mm z otworami do zakotwienia.
Wymiary podstawy dostosowane do średnicy odbojnicy.
Istnieje możliwość zamówienia odbojnic słupowych o innych wymiarach niż standardowe!
Dysponujesz rysunkiem wykonawczym, prześlij go na adres biuro@parkton.pl, a otrzymasz od nas
rzetelną wycenę oraz profesjonalną pomoc.
Standardowo odbojnice są malowane w ostrzegawcze żółto-czarne lub czerwono-białe pasy.
Istnieje możliwość zamówienia odbojnic słupowych w dowolnych wybranych kolorach!
Malowanie wykonujemy metodą natryskową lub proszkową
Wszystkie nasze odbojnice mogą być wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej!

Odbojnice liniowe:
Wymiary:
Średnice od Ø48 do Ø139,7
typowe średnice:
Ø48,3
Ø60,3
Ø76,1
Ø88,9
Ø108,0
Ø139,7
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Wysokość: dowolna z zakresu od 100mm do 1500mm
Długość: dowolna z zakresu od 300mm do 3000mm
Podstawy wykonane z blachy gr. 8mm lub 10 mm z otworami do
zakotwienia.
Wymiary podstaw dostosowane do średnicy odbojnicy.
Odbojnice liniowe mogą być wykonane w różnych kształtach np.:
L,U,H

Istnieje możliwość zamówienia odbojnic liniowych o innych wymiarach oraz kształtach niż
standardowe!
Dysponujesz rysunkiem wykonawczym, prześlij go na adres biuro@prakton.pl, a otrzymasz od nas
rzetelną wycenę oraz profesjonalną pomoc.
Standardowo odbojnice są malowane w ostrzegawcze
żółto-czarne lub czerwono-białe pasy. Istnieje
możliwość zamówienia odbojnic słupowych w
dowolnych wybranych kolorach!
Malowanie wykonujemy metodą natryskową lub
proszkową
Wszystkie nasze odbojnice mogą być wykonane ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej!

Odbojnice regałowe:
Odbojnice regałowe wykonane są z blachy stalowej o grubości od 4mm do 10mm.
Odbojnice mogą być wykonane w kształtach L oraz U.
Odbojnice L

Wymiary:
Wysokość od 200mm do 2000mm
Boki od 50mm do 1000mmm
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Odbojnice U

Wymiary:
Wysokość od 200mm do 2000mm
Szerokość od 100mm do 1000mm
Boki od 50mm do 500mm
Podstawa wykonana z blachy grubości 8mm lub 100mm z otworami do
zakotwienia.
Wymiary podstawy dostosowane do wielkości odbojnicy.

Istnieje możliwość zamówienia odbojnic regałowych o innych wymiarach oraz kształtach niż
standardowe!
Dysponujesz rysunkiem wykonawczym, prześlij go na adres biuro@prakton.pl, a otrzymasz od nas
rzetelną wycenę oraz profesjonalną pomoc.
Standardowo odbojnice są malowane w ostrzegawcze żółto-czarne lub czerwono-białe pasy.
Istnieje możliwość zamówienia odbojnic słupowych w dowolnych wybranych kolorach!
Malowanie wykonujemy metodą natryskową lub proszkową
Wszystkie nasze odbojnice mogą być wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej!

Barierki techniczne:
Wymiary:
Średnice od Ø48 do Ø76,1
typowe średnice:
Ø48,3
Ø60,3
Ø76,1
Wysokość:1100 mm
Długość: dowolna z zakresu od 300mm do 3000mm
Podstawy wykonane z blachy gr. 8mm lub 10 mm z otworami do
zakotwienia.
Wymiary podstaw dostosowane do średnicy odbojnicy
Istnieje możliwość zamówienia barierek technicznych o innych
wymiarach niż standardowe!
Dysponujesz rysunkiem wykonawczym, prześlij go na adres
biuro@prakton.pl, a otrzymasz od nas rzetelną wycenę oraz
profesjonalną pomoc.
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Standardowo odbojnice są malowane w ostrzegawcze żółto-czarne lub czerwono-białe pasy.
Istnieje możliwość zamówienia odbojnic słupowych w dowolnych wybranych kolorach!
Malowanie wykonujemy metodą natryskową lub proszkową
Wszystkie nasze odbojnice mogą być wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej!
Pozostałe:
Możemy wykonać każdy rodzaj odbojnic stalowych wg. indywidualnego zamówienia.
Odbojnice wiszące
Odbojnice koszowe
Odbojnice naprowadzające
Odbojnice wózkowe/paletowe

Oferujemy balustrady balkonowe, schodowe,
balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, balustrady
ze stali czarnej oraz ze stali nierdzewnej.
Wykonujemy balustrady zgodne z dostarczonym
projektem, ale możemy również zaoferować
wykonanie projektu specjalnie na życzenie
klienta.

Balustrady znajdują szerokie zastosowanie w
miejscach, gdzie zapewniają bezpieczeństwo.
Balustrady montowane są przy schodach, na
balkonach, podestach, basenach, antresolach jednak
ich przeznaczenie jest zawsze takie samo: poprawa
bezpieczeństwa.
Produkowane balustrady zabezpieczamy
antykorozyjne poprzez malowanie natryskowe lub
malowanie proszkowe. Dodatkowo by wzmocnić
ochronę przed korozją bastardy można ocynkować. W
swojej ofercie posiadamy również balustrady ze stali nierdzewnej.
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Balustrady stalowe montujemy za pomocą blach oraz kotew montażowych. W przypadku montażu do
innych elementów stalowych stosujemy połączenia skręcane lub spawane.
Przykładowe projekty i realizacje

Balustrada prosta, schodowa.
Słupki oraz pochwyt wykonane z rury
okrągłej Ø 42.4 wypełnienie z prętów
stalowych Ø12. Mocowana do biegu
schodów za pomocą połączeń skręcanych.
Może być wykonana ze stali nierdzewnej
lub ze stali czarnej, a następnie
opcjonalnie:
•

Ocynkowana

•

Malowana natryskowo

•

Malowana proszkowo

Balustrada przemysłowa z zagiętymi narożnikami
Prosta balustrada przemysłowa stosowana na
pomostach technicznych służących do obsługi
różnych urządzeń lub pojazdów.
Słupki oraz pochwyt wykonane z rury okrągłej Ø 42.4
wypełnienie z prętów stalowych Ø12.
Zabezpieczenie antykorozyjne może być wykonane w
różnych wariantach w zależności od środowiska
korozyjności oraz upodobań Zamawiającego.

Istnieje możliwość zamówienia barierek według własnego projektu jak i wykonanie projektu w naszej
firmie. Wszystkie balustrady mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
Każda z balustrad może być malowana natryskowo lub proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
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Paleta kolorów RAL.

Oferujemy drabiny proste oraz drabiny z koszem ochronnym. Wykonujemy również drabiny ze
spocznikiem oraz różnego rodzaju pomosty stalowe.
Drabina z definicji służy do przemieszczenia się na różnych poziomach budynku lub urządzenia.
Montuje się je w miejscach, gdzie dostęp w inny sposób jest utrudniony lub miejscach gdzie
potrzebujemy sporadycznego dostępu. Stosowane są niemal w każdym budynku oraz każdej branży.

Odbojnice stalowe

Spawanie

Drabiny stalowe

Balustrady

Konstrukcje stalowe

Montaż

Zabezpieczenia antykorozyjne

Os. Szklane Domy 2A/22,
31-972 Kraków
Tel. 509 093 105
biuro@prakton.pl

Oferujemy drabiny ocynkowane lub
malowane natryskowo w dowolnym
kolorze RAL.
Produkujemy również drabiny ze stali
nierdzewnej oraz kwasoodpornej.
Drabiny stalowe montujemy za pomocą
blach oraz kotew montażowych. W
przypadku montażu do innych
elementów stalowych stosujemy
połączenia skręcane lub spawane.

Wysokość, szerokość, długość, udźwig podestu rozładunkowego jest ściśle dostosowany do potrzeb
indywidualnych budowy, na której ma zostać zastosowany. Oferujemy wykonanie wysuwnic według
projektów dostarczonych przez klienta oraz wysuwnice wykonane zgodnie z naszymi projektami.

Podest rozładunkowy stosowany jest realizowania transportu materiałów z placu budowy na
poszczególne kondygnacje budynku. Zastosowanie podestu rozładunkowego znacząco przyspiesza
proces rozładunku i załadunku. Wysuwnice znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie.
Konstrukcja podestu rozładunkowego narażona jest stale na obicia, otarcia i uderzenia. Dlatego
zabezpiecza się ją poprzez niedrogie, ale trwałe malowanie natryskowe, które z łatwością po dłuższym
czasie użytkowania można odnowić. Standardowo wysuwnice maluje się na jaskrawe odblaskowe
kolory.
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Wysuwnice montujemy za pomocą stempli, wsporników lub za pomocą kotew w zależności od czasu
użytkowania w danym miejscu. Transport podestu na budowie odbywa się za pomocą dźwigu,
następnie wysuwnica jest podwieszona, aż do momentu pełnego zamontowania.

Spawanie
Zajmujemy się wykonawstwem różnego rodzaju konstrukcji stalowych. Zatrudniamy
wyspecjalizowanych spawaczy z pełnym zakresem uprawnień spawalniczych
Zatrudniamy wykwalifikowanych spawaczy z pełnym zakresem uprawnień spawalniczych
Wykonujemy spawanie zgodnie z europejską normą PN-EN 3834
Spawamy metodami MIG/MAG, TIG, oraz za pomocą elektrody

Montaż
Oferujemy montaż wszystkich wytworzonych przez nas produktów
Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy montażu konstrukcji stalowych
Dysponujemy własnym zapleczem sprzętowym typu dźwigi, zwyżki, wózki widłowe

Zabezpieczenia antykorozyjne
Piaskowanie posiadamy własną piaskarnie, gdzie wykonujemy piaskowanie z pomocą śrutu
Ocynkowanie ogniowe wykonujemy w Ocynkowni Śląsk w Chrzanowie lub w Ocynkowni
Staco w Niepołomicach
Malowanie proszkowe wykonujemy w firmie Colorex
Malowanie natryskowe – posiadamy własną malarnie o powierzchni ponad 1000 m2 gdzie
wykonujemy malowanie za pomocą farb epoksydowy, poliuretanowych, chlorokauczukowych
najlepszych producentów.
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