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Za pomocą szablonu z otworami, zaznacz na ścianie 
punkty montażu kołków rozporowych.

Wkręć wkręty w  ścianę/płytę.
(4 sztuki dostarczone w komplecie) 

Zawieś znak 3D.

Decydując się na montaż za pomocą taśmy dwustronnej 
naklej pasy dołączonej taśmy na skrzydła znaku 3D.
Odklej warstwę zabezpieczającą taśmę, przyłóż  znak 3D
do wybranej powierzchni, a następnie dociśnij.

 
Zaleca się użycie dodatkowo kleju montażowego 
dostosowanego do wybranej powierzchni.

ZNAKI
przestrzenne

znak
3D

3Dpole
widzenia

15 cm20 cm35 cm

tabliceBHP.com

F001-3D F002-3D F005-3D

E003-3D E010-3D

bez
nadruku

000-3DE013-3D

Funkcja: Ekspozycja przestrzenna znaku PPOŻ. Znak wykonany z PVC 2 mm z nadrukiem fotoluminescencyjnym.
Mocowanie za pomocą wkrętów lub taśmy piankowej, dostarczanych w komplecie ze znakiem.
 

nowość

Znak przestrzenny 3D  
Wielkość boku 150x150 mm.  Cena netto - 17,90 zł 
Wielkość boku 200x200 mm.  Cena netto - 24,00 zł
Wielkość boku 350x350 mm.  Cena netto - 69,00 zł
nadruk wykonany bezpośrednio na konstrukcji przestrzennej
wkręty i taśmy w cenie znaku

Znak przestrzenny 3D z regulacją kąta
znak wysyłany jest jako znak płaski z nacięciami które pozwalają 
na ustawienie dowolnego kąta w zależności od potrzeb  
Wielkość boku 150x150 mm.  Cena netto - 20,50 zł 
Wielkość boku 200x200 mm.  Cena netto - 27,50 zł
Wielkość boku 350x350 mm.  Cena netto - 79,00 zł
nadruk wykonany bezpośrednio na konstrukcji przestrzennej 
wkręty i taśmy w cenie znaku

Znak przestrzenny 3D | bez nadruku 
(do naklejenia dowolnego znaku)  
Wielkość boku 150x150 mm.  Cena netto - 9,90 zł
Wielkość boku 200x200 mm.  Cena netto - 11,90 zł 

Koszt dostawy od 14 zł brutto. Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie   

  



F001 - Gaśnica

150x150mm
200x200mm
350x350mm

100x100mm

500x500mm

F008 - 
gazem | 150x150mm

200x200mm

Instalacja gaszenia 

F014 - Stacja spustowa 
150x150mm
200x200mm

F015 - Monitor pożaru  
150x150mm
200x200mm

F016 - Koc gaśniczy  
150x150mm
200x200mm

F002 - Hydrant wewnętrzny
100x100mm
150x150mm
200x200mm
350x350mm
500x500mm

F003 - 

200x200mm

Drabina pożarowa
150x150mm

F004 -
przeciwpożarowej

150x150mm
200x200mm

 Zestaw sprzętu ochrony F005 
100x100mm
- Alarm pożarowy 

150x150mm
200x200mm
350x350mm
500x500mm

F006 
pożarowego | 150x150mm

200x200mm

- Telefon alarmowania 

F009 - Wózek gaśniczy
150x150mm
200x200mm

 F010 - Przenośny agregat piany
150x150mm
200x200mm

 F011 - Aplikator mgły wodnej 
150x150mm
200x200mm

 F012 - Stała instalacja gaśnicza 
150x150mm
200x200mm

 F013 - Stałe urządzenia 
gaśnicze wodne |

200x200mm
150x150mm

F200 - Kierunek do miejsca
rozmieszczenia sprzętu PPOŻ  
150x150mm | 200x200mm

F201 - Kierunek do miejsca
rozmieszczenia sprzętu PPOŻ  
150x150mm | 200x200mm

ZNAKI OCHRONY POŻAROWEJ
FOTOLUMINESCENCYJNEzgodne z PN-EN ISO 7010

nowość nowość nowość

materiał - PVC 1mm

znak fotoluminescencyjny
klasa B  

warstwa kleju (samoprzylepny) 

papier zabezpieczający

Znaki na całej powierzchni 
pokryte są taśmą samoprzylepną

 umożliwiającą montaż na ścianie.

Znaki bezpieczeństwa 
- ochrona przeciwpożarowa 

(świadectwo dopuszczenia nr. 1984/2014)

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE
(nie należą do znaków 

z normy ISO7010) 

 

150x150 mm PCV 1 mm samoprzylepny - cena  netto 4,68 zł
200x200 mm PCV 1 mm samoprzylepny - cena  netto 7 zł
błona klejowa na całej powierzchni, łatwy montaż

350x350 mm PCV 2 mm - cena netto 24 zł (bez błony)
500x500 mm PCV 2 mm - cena netto 49 zł (bez błony)
Koszt dostawy od 14 zł brutto |Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie

100x100 mm PCV 1 mm samoprzylepny - cena  netto 3,50 zł

nowość

nowość
znak fotoluminescencyjny, samoprzylepny 

NOWE
WEDLUG 

ISO 7010

9m 12m 23m 30m

Czy wielkość znaku decyduje o jego widoczności?

Według normy ISO 3864-1, widoczność znaku jest zależna od odległości obserwacji.  
Poniżej rysunek ilustrujący zależnośc wielkości znaku widocznego na wprost od odległości obserwacji.

Czy
rozmiar

ma 
znaczenie?



ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA
TECHNICZNE ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE

materiał - PVC 1mm

znak fotoluminescencyjny
klasa B  

warstwa kleju (samoprzylepny) 

papier zabezpieczający

Znaki na całej powierzchni 
pokryte są taśmą samoprzylepną
 umożliwiającą montaż na ścianie.

 

Standard: PN-N-01256-4:1997

błona klejowa na całej powierzchni, łatwy montaż
220x150 mm PCV 1 mm samoprzylepny - cena  netto 7 zł
błona klejowa na całej powierzchni, łatwy montaż

Koszt dostawy od 14 zł brutto
Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie

150x100 mm PCV 1 mm samoprzylepny - cena  netto 4 zł

znak fotoluminescencyjny, samoprzylepny 

F101 Drzwi przeciwpożarowe
Zamykać ! (prawe) 

Prawe fotoluminescencyjne 

F102 Drzwi przeciwpożarowe
Zamykać ! (lewe) 

Lewe fotoluminescencyjne 

F103 Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu 

fotoluminescencyjny 

F104 Kurek główny
instalacji gazowej 

fotoluminescencyjny 
 

F105 Uruchamianie
klap dymowych 

fotoluminescencyjny 

F106 Suchy pion 
fotoluminescencyjny 

 

F107 Przeciwpożarowy
zbiornik wody 

fotoluminescencyjny 
 

F113 Dźwig przeciwpożarowy 
fotoluminescencyjny 

F108 Przeciwpożarowe
stanowisko czerpania wody

fotoluminescencyjny 
 

F114 Nie używać dźwigu
w przypadku pożaru
fotoluminescencyjny 

F109 Dźwig przeciwpożarowy
fotoluminescencyjny 

F110 Otwieranie
klap przeciwpożarowych 

fotoluminescencyjny 

F111 Miejsce uruchomienia
urządzenia gaśniczego
fotoluminescencyjny 

F112 Przyłącze półstałego 
urządzenia gaśniczego
fotoluminescencyjny 

E200 Klucz do wyjścia
ewakuacyjnego 

fotoluminescencyjny 220x150mm

E201 Awaryjne otwieranie drzwi 
fotoluminescencyjny

150x100mm

F115 Główny wyłącznik prądu
fotoluminescencyjny 

ZG001 Główny zawór wody 
 
 

ZG002 Główny zawór C.O. 
 
 

ZG004 Główny zawór gazu 

ZG003 Główny zawór
sprężonego powietrza

 
 

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE

150x100 mm - cena  netto 2,80 zł
220x150 mm - cena  netto 4,50 zł



DROGA POZAROWA

DROGA POZAROWA
NIE ZASTAWIAĆ

BRAMA POZAROWA
NIE ZASTAWIAĆ

DO PUNKTU CZERPANIA WODY

PUNKT CZERPANIA WODY

BRAMA POZAROWA

PPOZ. ZBIORNIK WODY

PIASEK GASNICZY

KLAPA DYMOWA

Tablice wykonane są z polipropylenu kanalikowego. 
Materiał jest wodoodporny. | Zakres temperatur  +90°/-20°. 
Płyty są  bardzo odporne na pękanie, uderzenia, zginanie.
Tablice posiadają wycięte otwory montażowe.
W zestawie z tablicą dołączone są montażowe opaski zaciskowe. 

tabliceBHP.com ZNAKI OCHRONY POŻAROWEJ

Koszt dostawy od 14 zł brutto
Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie 

BRAMA
POŻAROWA 
NIE ZASTAWIAĆ

DROGA
POŻAROWA 
NIE ZASTAWIAĆ

Numer referencyjny: T232
Nazwa: Droga pożarowa
Funkcja: Wskazuje drogę pożarową
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 680x230 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T244
Nazwa: Droga pożarowa Nie zastawiać
Funkcja:  Wskazuje drogę pożarową i zabrania ją zastawiać
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 680x230 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T238
Nazwa: Do punktu czerpania Wody
Funkcja:  Wskazuje drogę do punktu czerpania wody
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 680x230 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T239
Nazwa: Punkt czerpania wody
Funkcja:  Wskazuje punkt czerpania wody
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 680x230 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T240
Nazwa: Brama pożarowa
Funkcja:  Wskazuje bramę pożarową
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 680x230 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T241
Nazwa: Przeciwpożarowy zbiornik wody
Funkcja:  Wskazuje przeciwpożarowy zbiornik wody
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 680x230 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T242
Nazwa: Piasek gaśniczy
Funkcja:  Wskazuje piasek gaśniczy
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 680x230 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T243
Nazwa: Klapa dymowa
Funkcja:  Wskazuje klapę dymową
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 680x230 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T245
Nazwa: Brama pożarowa Nie zastawiać
Funkcja:  Wskazuje bramę pożarową i zabrania ją zastawiać
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 680x230 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T235
Nazwa: Nie używać windy podczas pożaru
Funkcja: Zakaz użycia windy podczas pożaru
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego.
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 700x250 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T208
Nazwa: Nie zastawiać
Funkcja: Zakaz zastawiania / blokowania przejścia w oznakowanym miejscu
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego.
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 700x250 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T246
Nazwa: Brama pożarowa Nie zastawiać
Funkcja: Zakaz zastawiania / blokowania przejścia w oznakowanym miejscu
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego.
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 700x250 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T247
Nazwa: Droga pożarowa Nie zastawiać
Funkcja: Zakaz zastawiania / blokowania przejścia w oznakowanym miejscu
Znak wykonany z polipropylenu kanalikowego.
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 700x250 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

Numer referencyjny: T234
Nazwa: Zakaz gaszenia wodą
Funkcja: Zakaz użycia wody do gaszenia pożaru. Niebezpieczna reakcja w wyniku 
kontaktu wody z płonącą substancją. Znak wykonany z polipropylenu 
kanalikowego. Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 700x250 mm.  Cena netto - 8,00 zł  



Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych 
do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją są zawarte w normach 

Norma PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użytecznosci publicznej.

Norma PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
Określa zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy 
i w obszarach użyteczności publicznej.

Poprzednie wymagania zawarte w normie PN-92/N-01256/02 zostały wycofane przez 
Komitet Techniczny PKN 04.09.2014 roku .

E104 - 
strzałka w lewo
Wyjście ewakuacyjne

E101 - 
strzałka 45° w lewo do góry

Wyjście ewakuacyjne 

E106 - 
strzałka 45° w lewo w dół

Wyjście ewakuacyjne

E102 - Wyjście ewakuacyjne
strzałka na wprost (prawe)

E112 - Wyjście ewakuacyjne
strzałka na wprost (lewe)

E100 - Wyjście ewakuacyjne
(lewe)

E110 - Wyjście ewakuacyjne 
(prawe)

E107 - Wyjście ewakuacyjne
strzałka w dół (prawe)

E117 - Wyjście ewakuacyjne
strzałka w dół (lewe)

E103 - Wyjście ewakuacyjne
strzałka 45° w prawo do góry

E105 - Wyjście ewakuacyjne
strzałka w prawo 

E108 - 
strzałka 45° w prawo w dół 

Wyjście ewakuacyjne
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zgodne z PN-EN ISO 7010 i PN ISO 3864-1
ZNAKI EWAKUACYJNE ŁĄCZONE

FOTOLUMINESCENCYJNE

Koszt dostawy od 14 zł brutto
Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie

znak
płaski
jednostronny

pole
widzenia

Norma ISO 17398:2004 określa klasy luminancji 
Poniższa tabela określa podział na klasy z podaniem minimalnej luminancji w mcd/m2. 
Wartości zmniejszają się wraz z upływem czasu. Minimalne wymagania pozwalające 
na uzyskanie Świadectwa Dopuszczenia CNBOP to Klasa A.  

znaków fotoluminescencyjnych

KLASA - A
Jasne obszary o oświetleniu dziennym lub stałym, 
np. przeszklone pomieszczenia biurowe
KLASA - B - LunaCLASSIC
obszary o stałym oświetleniu podczas czasu pracy pomieszczenia 
biurowe, w których niebezpieczne 
miejsca można  rozpoznać bez trudu
KLASA - C - Luna SuperGLOW
Obszary z oświetleniem przytłumionym lub tylko tymczasowym. 
Wymagane w: szpitalach, domach opieki, na lotniskach, 
w domach towarowych, dużych hotelach, elektrowniach, 
miejscach zgromadzeń. 
Branża: hale fabryczne, magazyny, powierzchnie produkcyjne, 
korytarze, maszynownie.
KLASA - D
Obszary o słabym oświetleniu oraz  w przypadku specyficznych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Np. statki, tunele, itp.

m
in

im
al

n
e

w
ym

ag
an

ia
 

Intensywność luminancji   po 10 min

11801100

Klasa DKlasa CKlasa BKlasa A

czas

6902101082 min

240260140502310 min

72854515730 min

3235207360 min

luminancja [mcd/m2]

materiał - PVC 1mm

materiał - PVC 1mm

znak fotoluminescencyjny
klasa B  

znak fotoluminescencyjny
klasa B  

warstwa kleju (samoprzylepny) 

papier zabezpieczający

150x285 mm cena netto - 9,90 zł
200x380 mm cena netto - 12,90 zł

390x740 mm cena netto - 55,00 zł
500x950 mm cena netto - 89,00 zł

1559,7

382,7

122,7

55,4

150x285 mm cena netto - 19,80 zł
200x380 mm cena netto - 25,80 zł

materiał - PVC 1mm

znak fotoluminescencyjny
klasa C  

warstwa kleju (samoprzylepny) 

papier zabezpieczający

Znaki na całej powierzchni pokryte są taśmą samoprzylepną umożliwiającą montaż na ścianie.
Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa  (świadectwo dopuszczenia nr. 1984/2014)

Znaki bezpieczeństwa - ewakuacja (świadectwo dopuszczenia nr. 1985/2014)

NOWE
WEDLUG 

ISO 7010

duży rozmiar - na zamówienie



GRUPA ZNAKÓW WSKAZUJĄCYCH JAK NALEŻY OTWORZYĆ DRZWI ZNAKI EWAKUACYJNE MEDYCZNE 

E022 Pchać 
aby otworzyć
 drzwi (lewe)   
150x150mm

E023 Pchać 
aby otworzyć
 drzwi (prawe)
150x150mm

E033 Przesunąć 
aby otworzyć 
drzwi (prawe) 
150x150mm

E034 Przesunąć 
aby otworzyć 
drzwi (lewe)  
150x150mm

E057 Ciągnąć 
aby otworzyć 
drzwi (prawe)  
150x150mm

E058 Ciągnąć 
aby otworzyć 
drzwi (lewe) 
150x150mm

E018 Przekręcić 
w lewo 

aby otworzyć 
150x150mm

E019 Przekręcić 
w prawo 

aby otworzyć  
150x150mm

E029 Aparat
oddechowy 
200x200mm

E004 Telefon
alarmowy

200x200mm
150x150mm

E009 Lekarz
200x200mm

E010 Defibrylator (AED)
150x150mm
200x200mm

E011 Prysznic 
do przemywania oczu

150x150mm
200x200mm

E012 Prysznic
bezpieczeństwa

150x150mm
 200x200mm

E014 System detekcji 
obecności i położenia 

fotelika dziecięcego (CPOD) 
200x200mm

E015 Woda zdatna
do picia

150x150mm
200x200mm

E020 Przycisk
awaryjnego zatrzymania

150x150mm
200x200mm

E027 Walizka
medyczna  

200x200mm

E028 Resuscytator
z tlenem

200x200mm

E003 Punkt pierwszej 
pomocy medycznej

 200x200mm
350x350mm

150x150mm

E013 Nosze
150x150mm
200x200mm
350x350mm

 

E001 Wyjście
ewakuacyjne 
(lewostronne)

 200x200mm
150x150mm

E002 Wyjście
ewakuacyjne 

(prawostronne)
150x150mm
200x200mm

E007 Miejsce
zbiórki 

do ewakuacji 
200x200mm

E008 Stłuc
aby uzyskać dostęp

150x150mm

E016 Okno
ewakuacyjne 

z drabiną ewakuacyjną
150x150mm
 200x200mm

E017 Okno
ratunkowe

150x150mm
 200x200mm

znak
płaski
jednostronny

pole
widzenia
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ZNAKI EWAKUACYJNE
FOTOLUMINESCENCYJNE zgodne z PN-EN ISO 7010

materiał - PVC 1mm

znak fotoluminescencyjny
klasa B  

warstwa kleju (samoprzylepny) 

papier zabezpieczający

Znaki na całej powierzchni 
pokryte są taśmą samoprzylepną

 umożliwiającą montaż na ścianie.

Znaki bezpieczeństwa  - ewakuacja 
(świadectwo dopuszczenia nr. 1985/2014)

błona klejowa na całej powierzchni, łatwy montaż
200x200 mm PCV 1 mm samoprzylepny - cena  netto 7 zł
błona klejowa na całej powierzchni, łatwy montaż
350x350 mm PCV 2 mm - cena netto 24 zł (bez błony)

Koszt dostawy od 14 zł brutto | Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie

150x150 mm PCV 1 mm samoprzylepny - cena  netto 4,67 zł

znak fotoluminescencyjny, samoprzylepny 

NOWE
WEDLUG 

ISO 7010

E005 Kierunek drogi 
ewakuacyjnej (90)

200x200mm
150x150mm

E006 Kierunek drogi
 ewakuacyjnej (45)

150x150mm
200x200mm

… dopuszcza się kombinację znaku zawierającego symbol 
graficzny, znaku uzupełniającego i znaku zawierającego strzałkę 
kierunkową. W przypadku znaku złożonego o wspólnym podłożu 
dopuszcza się pominięcie obwódek wewnętrznych. 
Strzałki kierunkowe powinny być umieszczone powyżej lub 
poniżej znaku bezpieczeństwa, albo z lewej lub prawej strony.  
(PN-ISO 3864-1 paragraf 8.6)

MA ZASTOSOWANIE JEDYNIE JAKO ZNAK UZUPEŁNIAJĄCY



znak fotoluminescencyjny
klasa C-D  

matowy materiał
  

warstwa kleju (samoprzylepny) 

papier zabezpieczający

znak fotoluminescencyjny
klasa C-D  

błyszczący materiał

warstwa kleju (samoprzylepny) 

papier zabezpieczający

znaki w ramkach, tam gdzie liczy się elegancja

oznakowanie biur, hoteli, gastronomii
FOTOLUMINESCENCYJNE zgodne z PN-EN ISO 7010

Norma ISO 17398:2004 określa klasy luminancji 
Poniższa tabela określa podział na klasy z podaniem minimalnej luminancji w mcd/m2. 
Wartości zmniejszają się wraz z upływem czasu. Minimalne wymagania pozwalające 
na uzyskanie Świadectwa Dopuszczenia CNBOP to Klasa A.  

znaków fotoluminescencyjnych

KLASA - A
Jasne obszary o oświetleniu dziennym lub stałym, 
np. przeszklone pomieszczenia biurowe
KLASA - B - LunaCLASSIC
obszary o stałym oświetleniu podczas czasu pracy pomieszczenia 
biurowe, w których niebezpieczne 
miejsca można  rozpoznać bez trudu
KLASA - C - Luna SuperGLOW
Obszary z oświetleniem przytłumionym lub tylko tymczasowym. 
Wymagane w: szpitalach, domach opieki, na lotniskach, 
w domach towarowych, dużych hotelach, elektrowniach, 
miejscach zgromadzeń. 
Branża: hale fabryczne, magazyny, powierzchnie produkcyjne, 
korytarze, maszynownie.
KLASA - D
Obszary o słabym oświetleniu oraz  w przypadku specyficznych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Np. statki, tunele, itp.

m
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ym
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ia
 

Intensywność luminancji   po 10 min

1243 13701100

Klasa DKlasa CKlasa BKlasa A

czas

6902101082 min

279 306260140502310 min

86 95854515730 min

38 4235207360 min

luminancja [mcd/m2]luminancja [mcd/m2]

Tył znaku z elementami z taśmy piankowej umożliwiającą montaż na ścianie.
Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa  (świadectwo dopuszczenia nr. 1984/2014)

Znaki bezpieczeństwa - ewakuacja (świadectwo dopuszczenia nr. 1985/2014)

NOWE
WEDLUG 

ISO 7010

znak matowy lub błyszczący 
naklejony na ramce
150x150mm cena netto - 29,90 zł

fotoluminescencyjna
grafika znaku

LunaGLOSSY 
lub LunaMAT 
(antyrefleksyjny)

 

znak błyszczący
znak matowy

ramka z tworzywa imitujacą
szczotkowane aluminium

tył znaku z elementami
z taśmy piankowej 

Koszt dostawy od 14 zł brutto |Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie

150

150

znak matowy lub błyszczący 
naklejony na ramce
150x285mm cena netto - 39,90 zł

fotoluminescencyjna
grafika znaku

LunaGLOSSY 
lub LunaMAT 
(antyrefleksyjny)

 

znak błyszczacy
znak matowy

ramka z tworzywa imitujaca
szczotkowane aluminium

tył znaku z elementami
z taśmy piankowej 

Koszt dostawy od 14 zł brutto |Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie

150

285



znaki
w ramkach

E101-ALU

F001-ALU F002-ALU F005-ALU F016-ALU

E001-ALU E002-ALU E003-ALU E009-ALU E010-ALU

E104-ALU

E106-ALU

E102-ALU

E100-ALU

E107-ALU

E112-ALU

E110-ALU

E117-ALU

E103-ALU

E105-ALU

E108-ALU

Dostępne
wzory:

B C DA

znak matowy lub błyszczący 
naklejony na ramce
150x150mm cena netto - 29,90 zł

150

150
znak matowy lub błyszczący 
naklejony na ramce
150x285mm cena netto - 39,90 zł

150

285

Koszt dostawy od 14 zł brutto | Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie

A. ramka z tworzywa imitująca 
     szczotkowane aluminium
B. znak matowy - LunaMAT
C. znak matowy - LunaGLOSSY
D. znak przyklejany do ściany



Znaki bezpieczeństwa - ewakuacja (świadectwo dopuszczenia nr. 1985/2014)
Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa  (świadectwo dopuszczenia nr. 1984/2014)

NOWE
WEDLUG 

ISO 7010

F001-SL

E001-SL E002-SL E003-SL E009-SL E010-SL

F002-SL F005-SL F016-SLznak na
sklejce

Fotoluminescencyjny
znak dwustronny

matowy lub błyszczący.
Nowoczesny wygląd
dzięki zastosowaniu 

 lakierowanej sklejki.

znak matowy lub błyszczący 
naklejony na sklejce

150x150mm
cena netto - 49,90 zł

Koszt dostawy od 14 zł brutto
Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie

znak fotoluminescencyjny
klasa C-D  

znak fotoluminescencyjny
klasa C-D  

matowy materiał
  

błyszczący materiał
  

korpus znaku wykonany
ze sklejki

korpus znaku wykonany
ze sklejki

Dostępne
wzory:

150

150
Montaż na ścianie przy pomocy

kołków rozporowych ( w zestawie) 
i specjalnie wyfrezowanego uchwytu.

Po zamontowaniu znaku nie widać
elementów mocujących. 

 
 



znak matowy lub błyszczący 
naklejony na sklejce

150x150mm
cena netto

- 29,90 zł

znak matowy lub błyszczący 
naklejony na sklejce

150x285mm
cena netto

- 39,90 zł
150150

285
150

Koszt dostawy od 14 zł brutto |Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie

Znaki bezpieczeństwa - ewakuacja (świadectwo dopuszczenia nr. 1985/2014)
Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa  (świadectwo dopuszczenia nr. 1984/2014)

NOWE
WEDLUG 

ISO 7010

Fotoluminescencyjny
znak jednostronny

matowy lub błyszczący.
Nowoczesny wygląd
dzięki zastosowaniu 

 lakierowanej sklejki.

znak fotoluminescencyjny
klasa C-D  

znak fotoluminescencyjny
klasa C-D  

matowy materiał
  

błyszczący materiał
  

korpus znaku wykonany
ze sklejki

korpus znaku wykonany
ze sklejki

Montaż na ścianie przy pomocy
elementów z taśmy piankowej

lub za pomocą kołków 
i specjalnie

wyfrezowanego uchwytu
z tyłu znaku.

 
 

F001-S

E001-S E002-S E003-S E009-S E010-S

F002-S F005-S F016-S

E101-S E102-S E112-S E103-S

E104-S E100-S E110-S E105-S

E106-S E107-S E117-S E108-S

znak na 
sklejce



podwieszane ZNAKI EWAKUACYJNE
oznakowanie magazynów i obiektów przemysłowych

FOTOLUMINESCENCYJNE zgodne z PN-EN ISO 7010

E102-P / awers

E112-P / awers

E112-P / rewers

E112-P / rewers

E104/E105-P / awers

E106/E108-P / awers

E100-P / awers

E110-P / awers

E104/E105-P / rewers

E106/E108-P / rewers

E100-P / rewers

E110-P / rewers

Cena netto za komplet

Wielkość 150x285 mm. - 35 zł
Wielkość 200x380 mm. - 49 zł
Wielkość 390x740 mm. - 99 zł
Wielkość 500x950 mm. - 149 zł 

Cena netto za komplet

Wielkość 150x285 mm. - 35 zł
Wielkość 200x380 mm. - 49 zł
Wielkość 390x740 mm. - 99 zł
Wielkość 500x950 mm. - 149 zł 

Znak podwieszany - fotoluminescencyjny jedno lub dwustronny, ultralekki, sztywny, 
wykonany z płyty strukturalnej o grubości 10 mm. W komplecie elementy do powieszenia. 
Opcjonalnie proponujemy uchwyty do sufitów podwieszanych lub magnesy. 

Cena netto za komplet

Wielkość 150x285 mm. - 42 zł
Wielkość 200x380 mm. - 54 zł
Wielkość 390x740 mm. - 119 zł
Wielkość 500x950 mm. - 179 zł 

Cena netto za komplet

Wielkość 150x285 mm. - 42 zł
Wielkość 200x380 mm. - 54 zł

Cena netto za komplet

Wielkość 150x285 mm. - 35 zł
Wielkość 200x380 mm. - 49 zł
Wielkość 390x740 mm. - 99 zł
Wielkość 500x950 mm. - 149 zł 

Cena netto za komplet

Wielkość 150x285 mm. - 35 zł
Wielkość 200x380 mm. - 49 zł
Wielkość 390x740 mm. - 99 zł
Wielkość 500x950 mm. - 149 zł 

znaki dwustronne

znaki jednostronne

w przypadku montażu do sufitów 
podwieszanych, polecamy haczyk 
sufitowy wpinany
Cena netto za komplet (2szt)- 4 zł

tabliceBHP.com

3

3

2

2
2

2

1. kołki rozporowe oczkowe - 2 sztuki
2. karabińczyk - 4 sztuki
3. łańcuszek -  2 sztuki
    2 x 1m do znaków 150x285 i 200x380mm
    2 x 2m do znaków 390x740 i 500x950mm
4. znak z tworzywa o grubości 10 mm 
    z nadrukiem fotoluminescencyjnym 
    i uchwytami do zawieszenia

Wielkość 150x285 mm. - waga znaku 100 g
Wielkość 200x380 mm. - waga znaku 160 g
Wielkość 390x740 mm. - waga znaku 0,56 kg
Wielkość 500x950 mm. - waga znaku 1 kg

1

1

komplet 

4

NOWOŚĆ - UCHWYTY MAGNETYCZNE
bardzo łatwy montaż i demontaż bez ingerencji 
mechanicznej w konstrukcję stalową lub blaszaną.
Brak ryzyka utraty gwarancji na konstrukcję hali.

Uchwyt mały o średnicy 16 mm, 
obciążenie – 1 kg/szt
Wielkość 150x285 mm
Wielkość 200x380 mm 
Cena netto za komplet (2szt)- 10 zł

Uchwyt średni ok 35 x 35 mm, 
obciążenie ok 5 kg/szt
Wielkość 390x740 mm
Wielkość 500x950 mm 
Cena netto za komplet (2szt)- 12 zł

złącz tabliczkę z łańcuszkiem
za pomocą karabińczyków  

w przypadku montażu na kołkach 
rozporowych wkręć kołki, 
następnie złącz je z łańcuszkiem
za pomocą karabińczyków  

Dodatkowy łańcuch - 3 zł /mb 

Montaż przy pomocy kołków rozporowych

Montaż do sufitów podwieszanych



ZNAKI EWAKUACYJNE - PROJEKTOWANIE
ISO 16069:2004 i ISO 3864-1  

9m 12m 23m 30m

Czy wielkość znaku decyduje o jego widoczności?

Według normy ISO 3864-1, widoczność znaku jest zależna od odległości obserwacji. Do obliczenia   
tej zależności stosuje się wzór  l=z0 x h gdzie h oznacza wysokość znaku, l  maksymalną odległość 
by prawidłowo odczytać znak. Wartość Z0 może wahać  dla różnych użytkowników, rodzaju oświetlenia 
oraz między różnymi znakami bezpieczeństwa. Jeśli nie jest znana inna wartość należy stosować 
ogólną wartość z0 = 60. W warunkach słabego oświetlenia, takich jak oświetlenie przez oświetlenie 
awaryjne, z0 należy pomnożyć przez współczynnik 0,5 czyli z0 = 30

Poniżej rysunek ilustrujący zależność wielkości znaku widocznego na wprost od odległości obserwacji

przykłady ilustracji oznakowania drogi ewakuacyjnej wg ISO 16069:2014

Norma 
określa zasady dotyczące projektowania 
i stosowania wizualnych komponentów użytych 
do stworzenia systemu dróg ewakuacyjnych (SWGS)

ISO 16069:2004 

Przykładowy układ skrzyżowania typu T 
prowadzącego do prostego korytarza 
(z więcej niż jednymi drzwiami) 
pokazujący ciągłość oznakowania

a - Znak drogi ewakuacyjnej w pozycji pośredniej
b - Wysoko zamontowany jednostronny 
     podświetlany lub zewnętrznie oświetlony 
     znak bezpieczeństwa
c - Wskaźnik ramy i uchwytu drzwi.
d - Linia prowadząca (prowadnica) 
     ze znacznikiem kierunkowym

Przykładowy układ skrzyżowania typu T,  
prowadzącego do prostego korytarza 
szerszego niż 2m z drzwiami przylegającymi 
(odznaczonymi podłogową linią prowadzącą)

a - Montowany na wysokości dwustronny 
     znak bezpieczeństwa (podwieszony z sufitu)

b - Wskaźnik ramy i uchwytu drzwi 

a

a

c

a

dd

b

b

Przykładowy układ skrzyżowania oznakowanego 
prowadnicami bezpieczeństwa

a - Zamontowany na wysokości dwustronny 
     znak bezpieczeństwa (podwieszony z sufitu)
b - Znak drogi ewakuacyjnej w pozycji pośredniej

a

b b

Czy
rozmiar

ma 
znaczenie?

Jak
umieszczać

znaki?

Czy
widzisz

znak
z każdego
miejsca?

Kąt
obserwacji

Czy miejsce umieszczenia znaku decyduje o jego widoczności?

Wzór l=z0 x h zawarty w normie ISO 3864-1 dotyczy znaków które są obserwowane prostopadle  
do powierzchni znaku. Gdy znaki oglądane są pod katem zmniejsza się powierzchnia znaku 
i co za tym idzie odległość.

W takim przypadku stosujemy wzór  z?  = z0 cos? ,  gdzie ?  jest kątem od linii prostopadłej od punktu 
środkowego znaku. Na przykład, w przypadku obserwowania znaku bezpieczeństwa, pod kątem 30 °, 
45 ° lub 60 ° do normalnej, Z0 powinno być pomnożone odpowiednio przez 0,87,  0,71 lub 0,5.

Poniżej tabela pokazuje zależność odległości z której rozpoznajemy znak od kąta obserwacji,  
Wartości dla współczynnika z0 = 60

0 stopni
30 stopni

współczynnik 0,87

45 stopni

współczynnik 0,71

60 stopni

współczynnik 0,5

15 cm 9 m 8,73 m 6,39 m 4,5 m

20 cm 12 m 10,44 m 8,52 m 6 m

35 cm 21 m 18,27 m 14,91 m 10,5 m

50 cm 30 m 26,10 m 22,01 m 15 m

kąt obserwacji

odległości z której rozpoznajemy znak

Wysokość znaku



Dostępne
wzory

oznakowanie magazynów
i obiektów przemysłowych

zgodne z PN-EN ISO 7010

sign4FLOOR® to innowacyjny system odpornych na zarysowania, certyfikowanych, antypoślizgowych znaków przeznaczonych 
do aplikacji na podłogi. 

Oznakowanie poziome w halach produkcyjnych i magazynowych ma kluczowy wpływ  na poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie
liczby wypadków i kolizji. Znaki przypominają o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 
ostrzegają przed niebezpieczeństwami i zakazują określonych zachowań.
Znaki mogą wyznaczać ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne w miejscach w których odbywa się ruch pieszy, samochodowy 
lub wózków widłowych.
MONTAŻ: Technologia znaków samoprzylepnych  umożliwia bardzo łatwe samodzielne oznakowanie 
bez konieczności zatrudniania specjalistycznych firm.
Ważne, by przed aplikacją oznaczeń powierzchnię podłogi osuszyć, odtłuścić i odpylić.

M032-F

M003-F

M013-FM004-F M014-F

M024-F

M015-F M016-F

M026-F

M008-F M009-F

M029-F P002-F

B-33-5km/h-FB-02-F

uwaga drzwi 1200x250 mm

B-20-F

P003-F

P023-F

P004-F

P024-FP006-F

W014-F W020-F W101-F

500x500 mm - cena netto 99,00 zł
Znaki na całej powierzchni 

pokryte są super mocną błoną klejową
 umożliwiającą łatwy montaż na podłodze.

Koszt dostawy od 14 zł brutto
Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie

 sign4FLOOR® samoprzylepny 

cechy znaków sign4FLOOR® 
 

grafika znaku 
  

matowy materiał
  

warstwa kleju (samoprzylepny) 

papier zabezpieczający

- są odporne na oleje, tłuszcze, wodę i chemikalia
- mają ekstremalnie wysoką udarność i odporność na rozdarcie krawędzi
- są ognioodporne i samogasnące
- są zabezpieczone przed promieniowaniem UV (nie żółkną)
- certyfikowana odporność na poślizg R9
- warstwa wierzchnia znaku zabezpiecza grafikę przed zarysowaniem i zniszczeniem
- specjalny klej przeznaczony jest do stosowania na ruch pieszy, 
  myjki mechaniczne, ruch wózków paletowych i widłowych  

wyjście
ewakuacyjne

300 x 525 mm

F001-F
znak gaśnica

480 x 480 mm

znak zakaz przechodzenia
900 x 330 mm

F002-F
znak hydrant

480 x 480 mmF001-A-F
znak gaśnica z polem

odkładczym
680 x 480 mm

F002-A-F
znak hydrant z polem

odkładczym
680 x 480 mm

E003-F
znak apteczka
480 x 480 mm

E011-F
znak prysznic 

do przemywania oczu
480 x 480 mm

E003-A-F
znak apteczka z polem

odkładczym
680 x 480 mm

E011-A-F
znak prysznic 

do przemywania oczu 
z polem odkładczym

680 x 480 mm

ZAKAZ 
PRZECHODZENIA 

PRZEZ BRAMĘ



Znaczniki podłogowe są znakomitym narzędziem 
do organizacji stanowiska pracy.
Korzystając ze znaczników wykonanych w różnych
kolorach w łatwy sposób można oznaczyć miejsce 
składowania materiałów do produkcji, wyrobów 
wstrzymanych czy wyrobów gotowych.
Dla ułatwienia identyfikacji stref (np. pól odkładczych) 
oprócz identyfikacji kolorystycznej nasze znaki posiadają
jednoznaczne opisy w językach polskim i angielskim.

W ofercie dostępne są znaczniki magazynowe w kształcie litery 
"I", "L", "T" oraz "X" - Cena netto - 9,00 zł sztuka
 

grafika znaku 
  

matowy materiał
  

warstwa kleju

papier zabezpieczający

STREFA

NIEBEZPIECZNA

HAZARD AREA

STREFA

NIEBEZPIECZNA

HAZARD AREA

STREFA

NIEBEZPIECZNA

HAZARD AREA

STREFA

NIEBEZPIECZNA

HAZARD AREA

STREFA

PRODUKCYJNA

PRODUCTION AREA

STREFA

PRODUKCYJNA

PRODUCTION AREA

STREFA

PRODUKCYJNA

PRODUCTION AREA

STREFA

PRODUKCYJNA

PRODUCTION AREA

STREFA

BEZPIECZEŃSW
A

SAFETY AREA 

STREFA

BEZPIECZEŃSW
A

SAFETY AREA 

STREFA

BEZPIECZEŃSW
A

SAFETY AREA 

STREFA

BEZPIECZEŃSW
A

SAFETY AREA 

WSTRZYMANE
SUSPENDED - QA INSPECTION

MATERIAŁ
RAW MATERIAL

WYPOSAŻENIE
EQUIPMENT

STREFA PRACY
WORK CELLS

PRACA W TOKU
WORKS IN PROGRESS

WYROBY GOTOWE
FINISHED GOODS

WYRÓB NIEZGODNY
SCRAP

oznakowania
stref produkcyjnych

IDENTYFIKACJA WIZUALNA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
ZNACZNIKI PODŁOGOWE sign4FLOOR®

oznakowanie magazynów i obiektów przemysłowychtabliceBHP.com

sign4FLOOR® to innowacyjny system odpornych na zarysowania, antypoślizgowych znaków i znaczników 
przeznaczonych do aplikacji na podłogi

Znaczniki są idealnym narzędziem do wdrożenia i stosowania praktyk 5S, KAIZEN i Lean Manufacturing. 
Samoprzylepne znaczniki pozwalają na łatwą organizację i późniejsze przeorganizowanie stanowiska pracy, 
czyli ciągłą poprawę i doskonalenie zgodnie z metodologią KAIZEN procesu. 
Usprawnianie procesów poprzez sterowanie wizualne na podłodze hali produkcyjnej pomaga w ergonomii 
stanowiska, bezpieczeństwu procesów, np. poprzez odizolowanie produktów wadliwych czy oznaczenie stref 
niebezpiecznych. 
Skutkiem wdrożenia jest wzrost produktywności, mniej błędów oraz większe bezpieczeństwo pracownika 
na stanowisku pracy. Standaryzacja stanowiska pracy poprzez implementację technik i metod 5S może być 
podstawą kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 
Wyposażenie znaczników w opisy w języku polskim i angielskim ma zagwarantować czytelność i zrozumienie 
oznakowania nawet przez nowo zatrudnionych pracowników. 
Za pomocą znaczników można również oznakować strefy niebezpieczne lub mające szczególną wagę dla 
bezpieczeństwa.



Rurki posiadają specjalne wgłębienia 
zapobiegające obracaniu i rozkładaniu

składana
rurka

Znak pionowy 
750 mm | Folia 3M EGP I gen | Cena netto - 60 zł 
600 mm | Folia 3M EGP I gen |  Cena netto - 75 zł
600x600 mm. | Folia 3M EGP I gen |  Cena netto - 99 zł
600x400 mm. | Folia 3M EGP I gen |  Cena netto - 89 zł
600x360 mm. | Folia 3M EGP I gen |  Cena netto - 79 zł
800x800 mm. | Folia 3M HIP II gen |  Cena netto - 170 zł
uchwyt mocujący do rury -  Cena netto - 16 zł/komplet (2 szt.)
uchwyt prostopadły -  Cena netto - 99 zł
rura składana - łącznie 3500 mm -  Cena netto - 134 zł

D-3

T-24 T-29 T-dowolny

droga pożarowa

A-7 A-10 A-11A A-14 A-30

Uwaga! Wózki widłowe

D-6 D-18

B-2 B-5 B-15 B-16 B-18B-1

C-1 C-3 C-5 C-9 C-10

B-20

B-21 B-22 B-33-10km/h B-36 B-41B-33-5km/h

DROGA
POŻAROWA
NIE ZASTAWIAĆ! 

Nowy znak

oznakowanie magazynów i obiektów przemysłowych

ZNAKI pionowe
tabliceBHP.com

B-01 B-02

A-008A-007A-006A-005A-004A-003A-002A-001

Znak zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania 
i zabezpieczania obszarów wodnych. 
Znak oraz uchwyty  zostały wykonane z blachy stalowej malowanej na kolor szary,
Lico znaków wykonane jest z folii odblaskowej firmy 3M (5 lat gwarancji na kolor). 
Rura jest wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o srednicy 48 mm, rury zakończone zaślepką z tworzywa 
sztucznego w kolorze czarnym. komplet stanowia dwie rury o długosci 1800 mm łączone na wcisk. 
Rurki posiadają specjalne wgłębienia zapobiegające obracaniu i rozkładaniu. 
Podział rury na dwie części umożliwia przystępną cenowo wysyłkę i możliwość transportu 
większością popularnych samochodów. 

Cena znaku i elementów montażowych:

- Znak metalowy z licem 400x400mm - 75,00 zł netto 
- Uchwyty mocujące do rury - 16 zł komplet (2 sztuki) 
- Rura skladana - komplet stanowia dwie rury skladane teleskopowe - 
   lacznie 3500 mm (2x1800 mm) - 134 zl netto komplet

OPIS
Znaki pionowe zostały wykonane z blachy stalowej malowanej na kolor szary; uchwyty mocujące do rur, uchwyty prostopadłe 
oraz rurki są wykonane z ocynkowanej stali. Rurki posiadają specjalne wgłębienia zapobiegające obracaniu i rozkładaniu. 
Lico znaków wykonane jest z folii odblaskowej EGP I generacji firmy 3M. 
Wyjątek stanowy lico znaku STOP - folia 3M HIP II generacji.

GWARANCJA
Gwarancja na znaki pionowe wynosi 5 lat (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych).



Rurki posiadają specjalne wgłębienia 
zapobiegające obracaniu i rozkładaniu

UWAGA - po połączeniu rurek ich ponowne
rozłączenie jest bardzo trudne

Kompletny znak z rurkami:
znak 250 x 250 mm  ____________________________  167 zł netto
znak 350 x 350 mm  ____________________________  187 zl netto

Elementy pojedyńcze:
rurka 100cm (stal ocynkowana) _____________________
konstrukcja przestrzenna 250mm (blacha ocynkowana)  ______ 77 zł netto
konstrukcja przestrzenna 350mm (blacha ocynkowana)  ______  90 zł netto
konstrukcja przestrzenna 500mm (blacha ocynkowana)            zapytaj o cenę
naklejka 250x250mm (folia odblaskowa 3M)**  ____________  13 zł netto
naklejka 350x350mm (folia odblaskowa 3M)**  ____________  17 zł netto
naklejka 500x500mm (folia odblaskowa 3M)**   ____________  60 zł netto
koszt dostawy   ___________________________________  od 30 zł

*    na kompletny znak potrzebne są 2 rurki
**  na kompletny znak potrzebne są 3 szt naklejek

*    28,5 zł netto
 

Kompletny znak z rurkami:
Dwie rurki + znak 250 x 250 mm - 167 zł netto
Dwie rurki + znak 350 x 350 mm - 187 zl netto
Dwie rurki + znak 500 x 500 mm  - zapytaj o cenę

dostępne wzory

PRZESTRZENNE ODBLASKOWE ZNAKI
HYDRANT

MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
odblaskowość 

analogiczna jak przy znakach drogowych
co najmniej pięcioletnia odporność na blaknięcie kolorów

www.tabliceBHP.com  |     Copyright © BOLD

Komplet: 
 przestrzenny znak z blachy ocynkowanej 
 naklejki z folii odblaskowej
 dwie ocynkowane rury o długości 100 cm

3. Nasuń
metalowy
znak na rurę 
dopasowując
wgłębienia 

4. Obróć znak by był widoczny1. Wbij pierwszą rurę w ziemię
szeroką stroną do dołu

2. Nasuń drugą
rurę dopasowując
wgłębienia do 
siebie



 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY  Wielokrotna, wielofunkcyjna, modułowa stacja informacyjna BHP

 TABLICA OGŁOSZENIE BIOZ

T001 - Tablica informacyjna budowy
Materiał - polipropylen kanalikowy 3 mm 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych
Wielkość 900x700 mm -  cena netto - 24,31 zł

T001R - Tablica informacyjna budowy z miejscem na reklamę
Wielkość 1000x700 mm (w tym miejsce na reklamę 630 x 95 mm) 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
cena netto - 50 zł (minimalny nakład 20 sztuk)
tablice jednostkowe - wycena na zamówienie

T002 - Ogłoszenie BIOZ
Materiał - polipropylen kanalikowy. 
Wielkość 700x500 mm. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych. 
cena netto - 15,00 zł

miejsce na reklamę

T2000 - Tablica Informacyjna Budowy
196 cm x 100 cm.

Materiał - polipropylen kanalikowy 5 mm 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych
Wielkość 1960x1000 mm - 
cena netto - 190 zł

Cena za kompletną tablicę wypełnioną 
indywidualnymi danymi budowy.
Wszystkie napisy sa drukowane na podstawie 
przesłanego i zatwierdzonego szablonu.

Tablice wykonane są z polipropylenu kanalikowego. 
Materiał jest wodoodporny. | Zakres temperatur  +90°/-20°. 
Płyty są  bardzo odporne na pękanie, uderzenia, zginanie.
Tablice posiadają wycięte otwory montażowe.
W zestawie z tablicą dołączone są montażowe opaski zaciskowe. 

Koszt dostawy od 14 zł brutto | Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie 

tablica magnetyczna,
suchościeralna

apteczka 
+ instrukcja

Pierwszej Pomocy

demontowalna podstawa 
z możliwością przykręcenia 

do podłoża
i wypełnienia wodą 

gaśnica proszkowa, 
sześcio kilogramowa
+ instrukcja gaszenia 
pożarów

4 przezroczyste kieszonki 
na dokumenty w formacie A4, 
chroniące przed wodą 
i kurzem

tablica z telefonami
alarmowymi

tabliczka z logo klienta
(OPCJA)

tabliceBHP.com

224

1
8

7

tabliceBHP.com OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY 

Tablica BHP informacyjna budowlana
Wielokrotnego użytku, wielofunkcyjna, modułowa stacja informacyjna BHP
Tablica wykonana z tworzywa sztucznego o bardzo dużej 
wytrzymałości mechanicznej
Technologia analogiczna jak przy wykonywaniu kajaków, zbiorników itp.
Wymiary: wysokość 224 cm – szerokość 187 cm – głębokość 100 cm
Wymiary kartonu (wersja złożona do transportu) - 31 x 174 x 144 cm

TABLICA W WERSJI PODSTAWOWEJ  __________ 2500 zł netto

TABLICA WYPOSAŻONA  ____________________ 3500 zł netto

TABLICA WYPOSAŻONA zawiera:
- tablica magnetyczna suchościeralna z gąbką i kompletem mazaków
- apteczka + instrukcja pierwszej pomocy
- tabliczka - wykaz telefonów alarmowych
- 4 przezroczyste kieszonki  na dokumenty w formacie A4, 
chroniące przed wodą i kurzem
- gaśnica proszkowa, sześcio kilogramowa + instrukcja gaszenia  pożarów
- demontowalna podstawa z możliwością przykręcenia do podłoża
 i wypełnienia wodą(podpory posiadają kurek wlewowy i spustowy 
do balastu wodą oraz otwory do zakotwiczenia w podłodze
 

TABLICA W WERSJI PODSTAWOWEJ

TABLICA WYPOSAŻONA



TEREN PRYWATNY
WSTĘP

WZBRONIONY

WSTĘP 
WZBRONIONY 

GROZI ŚMIERCIĄ

ZAKAZ
PARKOWANIA

Przebywanie w zasięgu
pracy maszyny

zabronione

TEREN BUDOWY
WSTĘP

WZBRONIONY

WJAZD 
NA BUDOWĘ

WYJAZD 
Z BUDOWY

ROBOTY
BUDOWLANE

PRZEJŚCIE
WZBRONIONE

PRACE NA
RUSZTOWANIU

TEREN GÓRNICZY
WSTĘP

WZBRONIONY

ZAKAZ
KĄPIELI

nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony

PRZEJŚCIE DRUGĄ
STRONĄ ULICY

TEREN BUDOWY
rodzice powinni ostrzegać dzieci 

przed niebezpieczeństwem  
GŁĘBOKIE 
WYKOPY

GŁĘBOKIE 
WYKOPY

GŁĘBOKIE 
WYKOPY

DOPUSZCZALNE
OBCIĄŻENIE POMOSTU

ROBOCZEGO …….. kg

ROBOTY
ROZBIÓRKOWE

ROBOTY
ZIEMNE

ZAKAZ WSTĘPU
GROZI 

ZAWALENIEM

GAZ! 
GROZI 

WYBUCHEM

STREFA 
NIEBEZPIECZNA

PRACA ŻURAWIA

Porządek na terenie
budowy jest gwarancją

bezpieczeństwa

CZYNNY
TOR KOLEJOWY
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

URZĄDZENIE
WYŁĄCZONE

Z RUCHU

RUSZTOWANIE
ODEBRANE

NIEPRZESTRZEGANIE
PRZEPISÓW BHP

PROWADZI DO WYPADKU

U GÓRY
PRACUJĄ

RUSZTOWANIE
W BUDOWIE

STREFA
NIEBEZPIECZNA

STREFA
NIEBEZPIECZNA

MONTAŻ KONSTRUKCJI

DBAJ O PORZĄDEK
NA TERENIE

BUDOWY

UWAGA! UWAGA!UWAGA!

UWAGA!UWAGA! UWAGA! UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!

UWAGA! UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!UWAGA!UWAGA! UWAGA!UWAGA!UWAGA!

UWAGA!

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

T425 - UWAGA!

UWAGA! UWAGA!

Znaki w języku polskim
Wielkość 350x250 mm - cena netto - 3,56 zł
Wielkość 500x350 mm - cena netto - 8,25 zł
Wielkość 700x500 mm - cena netto - 16,50 zł

Znaki w języku angielskim lub ukraińskim
Wielkość 350x250 mm - cena netto - 5,00 zł

Koszt dostawy od 14 zł brutto. 
Przy zamówieniu powyżej 
500 zł netto – transport w cenie 
 

Tablice wykonane są 
z polipropylenu kanalikowego. 
Materiał jest wodoodporny. | Zakres temperatur  +90°/-20°. 
Płyty są  bardzo odporne na pękanie, uderzenia, zginanie.
Tablice posiadają wycięte otwory montażowe.
W zestawie z tablicą dołączone są montażowe opaski zaciskowe. 

T418 - UWAGA! T419 - UWAGA!T417 - UWAGA!

T416 - UWAGA!T413 - UWAGA! T414 - UWAGA! T415 - UWAGA!T412 - UWAGA!T411 - UWAGA!T410 - UWAGA!

T407 - UWAGA! T408 - UWAGA!

T409 - UWAGA!

T406  - UWAGA! T404 -UWAGA! T402 - UWAGA! T405 - UWAGA! T401 - UWAGA!

T420 - UWAGA! T421  - UWAGA! T423 - UWAGA!

T430 - UWAGA! T431 - UWAGA! T432 - UWAGA!

T424 - UWAGA!

T433 - UWAGA!

T438 - UWAGA!

T426 - UWAGA!

T434 - UWAGA!

T439 - UWAGA!

T435 - UWAGA!

T440 - UWAGA!

T436 - UWAGA!

T441 - UWAGA!

T437 - UWAGA!

TN401 - nie zastawiać

T427 - UWAGA! T428 - UWAGA!

T422 - UWAGA!

T429 - UWAGA!

T403 - UWAGA! 

УВАГА!DANGER!PL
Dostępne
wersje językowe EN UA

BRAMA POŻAROWA

NIE ZASTAWIAĆ

GROZI ODHOLOWANIEM

Nie znaleźli Państwo
tablic, których szukacie?

Prosimy o kontakt:
32 330 55 24

ZNAKI OSTRZEGAWCZE tabliceBHP.com



T039 PL - 
cena netto - 29,00 zł

Wielkość 1000x700 mm

T006 PL - 
cena netto - 29,00 zł

Wielkość 1000x700 mm T022 PL - 
cena netto - 29,00 zł

Wielkość 1000x700 mm T023 PL - 
cena netto - 29,00 zł

Wielkość 1000x700 mm

T020 PL - 
cena netto - 29,00 zł

Wielkość 1000x700 mmT005 PL - 
cena netto - 29,00 zł

Wielkość 1000x700 mm T021 PL - 
cena netto - 29,00 zł

Wielkość 1000x700 mmT004 PL - 
cena netto - 29,00 zł

Wielkość 1000x700 mm

Tablice wykonane są z polipropylenu kanalikowego. 
Materiał jest wodoodporny. | Zakres temperatur  +90°/-20°. 
Płyty są  bardzo odporne na pękanie, uderzenia, zginanie.
Tablice posiadają wycięte otwory montażowe.
W zestawie z tablicą dołączone są montażowe opaski zaciskowe.

 

Koszt dostawy od 14 zł brutto
Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie 

 Przyłóż tablicę do ogrodzenia i wypoziomuj  Połącz narożniki z siatką za pomocą opasek   Powtórz czynność dla wszystkich otworów  

OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY - TABLICE ŁĄCZONE

-20°
-20°

+90°tabliceBHP.com

Tablica 216 - Osoby upoważnione do 
udzielania pierwszej pomocy
Format - 350 x 250 mm - cena netto - 8,00 zł

 

OSOBY UPOWAŻNIONE
DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

TEL. ALARM. | 112 POGOTOWIE 999 

LIDER
NAZWISKO  IMIĘ I NUMER TELEFONU

NAZWISKO  IMIĘ I NUMER TELEFONU

NAZWISKO  IMIĘ I NUMER TELEFONU



Tablice wykonane są z polipropylenu kanalikowego. 
Materiał jest wodoodporny. | Zakres temperatur  +90°/-20°. 
Płyty są  bardzo odporne na pękanie, uderzenia, zginanie.
Tablice posiadają wycięte otwory montażowe.
W zestawie z tablicą dołączone są montażowe opaski zaciskowe. 

 Wielkość 1000x700 mm cena netto - 29,00 zł

Koszt dostawy od 14 zł brutto
Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie 

OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY - TABLICE ŁĄCZONE

-20°
-20°

+90°tabliceBHP.com

T031 PL-ENT031 PLT030 PLT029 PLT028 PL

jeśli zobaczysz pożar
Instrukcja Pożarowa

Opuść budynek 
najbliższym wyjściem

Udaj się do miejsca
zbiórki do ewakuacji

Zadzwoń na Straż Pożarną
numer 998/112

podaj gdzie i co się pali i czy istnieje zagrożenie dla ludzi

Ogłoś / Uruchom
Alarm Pożarowy

jeśli zobaczysz pożar
Instrukcja Pożarowa

Zadzwoń na Straż Pożarną
numer 998/112

podaj gdzie i co się pali i czy istnieje zagrożenie dla ludzi

Ogłoś / Uruchom
Alarm Pożarowy

Opuść budynek 
najbliższym wyjściem

Udaj się do miejsca
zbiórki do ewakuacji

Nie używaj windy
podczas pożaru

T003 T025 T041 T026 T027

Zakaz palenia, używania otwartego ognia 
 oraz wszelkich prac, przy których mogą

powstać iskry lub ogień 

Uwaga!
Niebezpieczeństwo pożaru 

Stosuj kwasoodporne środki ochrony 
indywidualnej: 

fartuch, rękawice i osłonę twarzy 

Zagrożenie wybuchem gazów emitowanych
podczas ładowania baterii w przypadku 

nieprzestrzegania zasad BHP i zasad eksploatacji 

Instrukcja BHP przy ładowaniu akumulatorów 

Uwaga! Substancje żrące - kwas siarkowy
w przypadku kontaktu ryzyko 

utraty wzroku, poparzenia skóry 

Uwaga!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem

lub łukiem elektrycznym 

W razie kontaktu z elektrolitem skorzystaj 
z prysznica bezpieczeństwa i/lub myjki do oczu

oraz apteczki. Wezwij pogotowie ratunkowe 

Niezgodności, zagrożenia lub zdarzenia
potencjalnie wypadkowe zgłoś przełożonemu

lub służbie BHP 

Stosuj  środki ochrony indywidualnej: 
kask, obuwie ochronne, kamizelkę odblaskową 

Przeczytaj instrukcję obsługi i instrukcję BHP Podejmij próbę 
gaszenia pożaru

jeśli zobaczysz pożar
Instrukcja Pożarowa

Zadzwoń na Straż Pożarną
numer 998/112

podaj gdzie i co się pali i czy istnieje zagrożenie dla ludzi

Ogłoś / Uruchom
Alarm Pożarowy

Opuść budynek 
najbliższym wyjściem

Udaj się do miejsca
zbiórki do ewakuacji



-20°
-20°

+90°

ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Znaki wykonane z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 700x250 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

tabliceBHP.com

Tablice wykonane są z polipropylenu kanalikowego. 
Materiał jest wodoodporny. | Zakres temperatur  +90°/-20°. 
Płyty są  bardzo odporne na pękanie, uderzenia, zginanie.
Tablice posiadają wycięte otwory montażowe.
W zestawie z tablicą dołączone są montażowe opaski zaciskowe. 

Wielkość 700x250 mm.  Cena netto - 8,00 zł
 
Koszt dostawy od 14 zł brutto
Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie 

T301

T307

T313

T201

T209

T233

T234

T235

T236

T237

T208

T202

T203

T204

T205

T206

T207

T314

T315T308

T309

T310

T311

T312

T302

T303

T304

T305

T306

ZNAKI ZAKAZU
Znaki wykonane z polipropylenu kanalikowego. 

Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 700x250 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

ZNAKI ŁĄCZONE
Znaki wykonane z polipropylenu kanalikowego. 

Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 700x500 mm.  Cena netto - 8,00 zł 

OZNAKOWANIE STREFY
ZAGROŻONEJ WYBUCHEM

Znaki wykonane z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.

Wielkość 700x500 mm. 
Cena netto - 15,00 zł 



-20°
-20°

+90°

ZNAKI NAKAZU
Znaki wykonane z polipropylenu kanalikowego.  
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.
Wielkość 700x250 mm - cena netto - 8,00 zł 

T008 - 500x700 mm - cena netto - 15,00 zł 

T009 - 700x500 mm
cena netto - 15,00 zł 

tabliceBHP.com

Tablice wykonane są z polipropylenu kanalikowego. 
Materiał jest wodoodporny. | Zakres temperatur  +90°/-20°. 
Płyty są  bardzo odporne na pękanie, uderzenia, zginanie.
Tablice posiadają wycięte otwory montażowe.
W zestawie z tablicą dołączone są montażowe opaski zaciskowe. 

T101 T108

T013T013

T014

T015

T016

T017

T018

T019

T102 T109

T103 T110

T104 T111

T105 T112

T106

T107

T113

T114

OBIEKT
MONITOROWANY

Wielkość 700x250 mm.  Cena netto - 8,00 zł
 

Koszt dostawy od 14 zł brutto
Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie 

Wielkość 700x500 mm.  Cena netto - 15,00 zł

OZNAKOWANIE STREFY
ZAGROŻONEJ WYBUCHEM

Znaki wykonane z polipropylenu kanalikowego. 
Mocowanie za pomocą opasek zaciskowych.

Wielkość 700x500 mm. 
Cena netto - 15,00 zł 

T007 PL - cena netto - 29,00 zł 1000x700 mm 

T032 PL - cena netto - 29,00 zł 1000x700 mm 
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Materiał - folia samoprzylepna   - cena jednostkowa netto 0,90 zł
Materiał - folia samoprzylepna  Szer. 100 mm - cena jednostkowa netto 1,50 zł
Materiał - folia samoprzylepna  Szer. 150 mm  - cena jednostkowa netto 2,50 zł
Materiał - PCV 0,9 mm  z błoną klejową  Szer. 200 mm - cena jednostkowa netto 5,50 zł

Szer. 50 mm 

Materiał - folia samoprzylepna   - cena jednostkowa netto 1,70 zł
Materiał - folia samoprzylepna  150x210 mm - cena jednostkowa netto 3,00 zł
Materiał - folia samoprzylepna  200x280 mm  - cena jednostkowa netto 4,00 zł
Inne wielkości i materiały na zamówienie

100x140 mm 
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Materiał - folia samoprzylepna   - cena jednostkowa netto 1 zł
Materiał - folia samoprzylepna  Szer. 100 mm - cena jednostkowa netto 2 zł
Materiał - folia samoprzylepna  Szer. 150 mm  - cena jednostkowa netto 3 zł
Materiał - PCV 0,9 mm  z błoną klejową  Szer. 200 mm - cena jednostkowa netto 6 zł

Szer. 50 mm 
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Materiał - folia samoprzylepna   - cena jednostkowa netto 1,70 zł
Materiał - folia samoprzylepna  150x210 mm - cena jednostkowa netto 3,00 zł
Materiał - folia samoprzylepna  200x280 mm  - cena jednostkowa netto 4,00 zł
Inne wielkości i materiały na zamówienie

100x140 mm 

Materiał - folia samoprzylepna   - cena jednostkowa netto 0,90 zł
Materiał - folia samoprzylepna  Szer. 100 mm - cena jednostkowa netto 1,50 zł
Materiał - folia samoprzylepna  Szer. 150 mm  - cena jednostkowa netto 2,50 zł
Materiał - PCV 0,9 mm  z błoną klejową  Szer. 200 mm - cena jednostkowa netto 5,50 zł

Szer. 50 mm 
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UWAGA!
OBOWIĄZUJĄCE
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Materiał - folia samoprzylepna   - cena jednostkowa netto 1,70 zł
Materiał - folia samoprzylepna  150x210 mm - cena jednostkowa netto 3,00 zł
Materiał - folia samoprzylepna  200x280 mm  - cena jednostkowa netto 4,00 zł
Inne wielkości i materiały na zamówienie

100x140 mm 

Materiał - folia samoprzylepna   - cena jednostkowa netto 0,90 zł
Materiał - folia samoprzylepna  Szer. 100 mm - cena jednostkowa netto 1,50 zł
Materiał - folia samoprzylepna  Szer. 150 mm  - cena jednostkowa netto 2,50 zł
Materiał - PCV 0,9 mm  z błoną klejową  Szer. 200 mm - cena jednostkowa netto 5,50 zł

Szer. 50 mm 
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Tablice informacyjne CLPtabliceBHP.com

Tablica C102 "Nowe oznakowanie 
chemikaliów CLP” 

Tablica - plakat

Dostępne formaty tablicy 
B1- 700 x 1000 mm - cena jednostkowa netto - 62,00 zł 
B2-   500 x 700 mm - cena jednostkowa netto - 31,11 zł
B3-   350 x 500 mm - cena jednostkowa netto - 15,66 zł
B4-   250 x 350 mm - cena jednostkowa netto -   7, 53 zł

Material PVC 0,65 mm

Tablica C101 "Nowe oznakowanie 
substancji niebezpiecznych" 

GHS09

Stwarzające zagrożenie 
dla środowiska wodnego

Jakie jest jego znaczenie?
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
Pestycydy, produkty biobójcze, benzyna, terpentyna.

 Przykładowe zwroty określające środki ostrożności:
 Unikać uwolnienia do środowiska.
 Zebrać wyciek.

Symbole, które zostaną wycofane:

GHS08

Działanie uczulające 
na drogi 
oddechowe

Może powodować raka.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Może powodować wady genetyczne.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Powoduje uszkodzenie narządów.
Może powodować uszkodzenie narządów.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu 
w następstwie wdychania.

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
Terpentyna, benzyna, olej do lamp.

Przykładowe zwroty określające środki ostrożności:
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Przechowywać pod zamknięciem.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć ... po użyciu.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku narażenia: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg 
oddechowych. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: w przypadku trudności 
z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego
na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie.

Symbole, które zostaną wycofane:

Jakie jest jego znaczenie?
GHS07

Toksyczność ostra

Jakie jest jego znaczenie?
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa drażniąco na oczy.
Działa drażniąco na skórę.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczące
oddziaływanie na ozon w górnej warstwie atmosfery.

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
Detergenty do prania, środki do czyszczenia toalet, płyn chłodzący.

Przykładowe zwroty określające środki ostrożności:
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze 
i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne 
oddychanie. 
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Symbole, które zostaną wycofane:

GHS06

Toksyczność ostra
 

Jakie jest jego znaczenie?
Połknięcie grozi śmiercią.
Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie w następstwie wdychania.

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
Pestycydy, produkty biobójcze, metanol.

Przykładowe zwroty określające środki ostrożności:
Dokładnie umyć... po użyciu.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ 
lub z lekarzem. Wypłukać usta. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. 
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
W przypadku kontaktu ze skórą: delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. 
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub 
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki 
do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Przechowywać pod zamknięciem.

Symbole, które zostaną wycofane:

GHS05 

Działanie żrące

Jakie jest jego znaczenie?
Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
Środki do udrażniania rur kanalizacyjnych, kwas octowy, kwas solny, amoniak.

Przykładowe zwroty określające środki ostrożności:
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć … po użyciu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Przechowywać pod zamknięciem.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Symbole, które zostaną wycofane:

GHS04 

Gazy pod ciśnieniem

Jakie jest jego znaczenie?
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia 
kriogeniczne lub obrażenia.

 Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
 Pojemniki z gazem.

Przykładowe zwroty określające środki ostrożności:
Chronić przed światłem słonecznym.
Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/
ochronę oczu.
Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Symbole, które zostaną wycofane:

Nie istnieje symbol odpowiadający niniejszemu 
piktogramowi określającemu rodzaj zagrożenia.

GHS03 

Gazy utleniające

Jakie jest jego znaczenie?
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
Wybielacz, tlen do celów medycznych.

Przykładowe zwroty określające środki ostrożności:
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/
otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/
ochronę twarzy.
Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą 
ilością wody przed zdjęciem odzieży.

Symbole, które zostaną wycofane:

GHS02

Gazy łatwopalne

Jakie jest jego znaczenie?
Skrajnie łatwopalny gaz.
Gaz łatwopalny.
Skrajnie łatwopalny aerozol.
Aerozol łatwopalny.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Łatwopalna ciecz i pary.
Substancja stała łatwopalna.

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
Olej do lamp, benzyna, zmywacz do paznokci.

Przykładowe zwroty określające środki ostrożności:
Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/
otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w chłodnym miejscu.
Chronić przed światłem słonecznym.

Symbole, które zostaną wycofane:

GHS01 

Niestabilne 
materiały
wybuchowe

Jakie jest jego znaczenie?
Materiał wybuchowy niestabilny.
Materiał wybuchowy, 
zagrożenie wybuchem masowym.
Materiał wybuchowy, 
poważne zagrożenie rozrzutem.
Materiał wybuchowy, 
zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć?
Fajerwerki, amunicja.

Przykładowe zwroty określające środki ostrożności:
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków 
bezpieczeństwa.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/
otwartego ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/
ochronę twarzy.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
Ryzyko wybuchu w razie pożaru.

Symbole, które zostaną wycofane:

OZNAKOWANIE SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH CLP

GHS01

GHS02

GHS03

GHS05

GHS06
 

GHS08 

GHS07

GHS09
GHS04

STARE OZNACZENIE NOWE OZNACZENIE

BHP - OZNAKOWANIE 
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

GHS01 
Niestabilne materiały wybuchowe
Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
Nadtlenki organiczne, typy A, B

GHS02
Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
Aerozole łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kat. zagrożeń 1, 2

GHS03
Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3

GHS05
Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1

GHS06 
Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, 
po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3

GHS08
Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, 
kategorie zagrożeń 1, 2

GHS07
Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po 
narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, 
kategoria zagrożenia 3
Działanie drażniące na drogi oddechowe

GHS09
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
Zagrożenie ostre, kategoria 1
Zagrożenie przewlekłe, kategorie 1, 2

Nowe oznakowanie  chemikaliów
Piktogramy i klasy zagrożenia wg CLP Piktogramy i klasy zagrożenia wg CLP

• 
• 
• 

Materiały wybuchowe
Substancje samoreaktywne
Nadtlenki organiczne

• Gazy łatwopalne
• Wyroby aerozolowe łatwopalne
• Substancje ciekłe łatwopalne
• Substancje stałe łatwopalne
• Substancje piroforyczne
• 
• 
• 

• 

Substancje samoreaktywne
Substancje samonagrzewające się
Uwalnia gazy łatwopalne w kontakcie

  z wodą
Nadtlenki organiczne

Piktogram PiktogramZagrożenie Zagrożenie

• 
• Substancje ciekłe utleniające
• Substancje stałe utleniające

Gazy utleniające

• Gazy pod ciśnieniem

• 
• Żrące (powoduje poważne oparzenia skóry  
   i uszkodzenia oczu)
• Poważne uszkodzenie oczu

Substancje powodujące korozję metali

• 
   oddechowe
•  Mutagen
•  Substancja rakotwórcza
•  Działanie szkodliwe na rozrodczość
•  Działanie toksyczne na narządy docelowe
•  Zagrożenie spowodowane aspiracją

Substancja działająca uczulająco na drogi 

• 
•  Działanie drażniące na skórę i oczy
•  Działanie drażniące na drogi oddechowe
•  Działanie uczulające na skórę
•  Działanie narkotyczne
•  Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

Toksyczność ostra (działanie szkodliwe)

• 
•  Toksyczność ostra dla środowiska wodnego
•  Toksyczność przewlekła dla środowiska
     wodnego

Stwarzające zagrożenie dla środowiska

• 
•  Bardzo toksyczne (grozi śmiercią)
•  Toksyczne

Toksyczność ostra

Wydruki są pokryte specjalnym lakierem który powoduje że 
naklejki/piktogramy są odporne na większość preparatów 
chemicznych

Materiał - folia samoprzylepna
20 x 20 mm - cena netto za 100 sztuk - 20 zł
50x50 mm - cena jednostkowa netto - 0,5 zł
100 x 100 mm - cena jednostkowa netto - 1 zł
150 x 150 mm - cena jednostkowa netto - 2 zł 

Materiał - PCV 0,9 mm  z błoną klejową
200 x 200 mm - cena jednostkowa netto - 6 zł

Koszt dostawy od 14 zł brutto
Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto – transport w cenie 

Naklejki - piktogramy GLS - CLP  Tablice informacyjne CLP  

CLP – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin Rozporządzenie CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania) (WE) 1272/2008 dostosowuje wcześniejsze przepisy UE do GHS (globalnie zharmonizowanego systemu 
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów), systemu opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych służącego 
wykrywaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i informowaniu użytkowników o wiążących się z nimi zagrożeniach. 
Jest również powiązane z prawodawstwem REACH
Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS)
został przyjęty przez wiele państw z całego świata i jest obecnie wykorzystywany jako podstawa przy opracowywaniu 
międzynarodowych i krajowych regulacji w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
Informacje o zagrożeniach związanych z chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem standardowych ostrzeżeń i piktogramów 
umieszczanych na etykietach oraz przedstawianych w kartach charakterystyki
Nowe terminy zastąpiły wcześniej stosowane sformułowania:
- mieszaniny zamiast preparatów
- stwarzający zagrożenie zamiast niebezpieczny
- piktogramy zamiast symbole
- zwroty określające zagrożenie zamiast zwroty R określające rodzaj ryzyka
- zwroty określające środki ostrożności zamiast zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania
- hasła ostrzegawcze (np. niebezpieczeństwo, uwaga) zastąpiły wskazania zagrożenia
Nowe opatrzone czerwoną ramką piktogramy zastępują pomarańczowe symbole zagrożenia 

Tablica C100 "Nowe oznakowanie 
substancji chemicznych CLP”



tabliceBHP.com

IN001 | INSTRUKCJE PPOŻ 
z windą   - PL |EN | DE | UA 

IN001 | INSTRUKCJE PPOŻ 
z windą   - PL |EN | DE | UA 

IN022 TELEFONY ALARMOWE

IN002 | INSTRUKCJE PPOŻ 
bez windy   - PL |EN | DE | UA 

IN028 | INSTRUKCJE PPOŻ
 

 
PL | UA  

IN017 | INSTRUKCJE PPOŻ 
hotelowa - PL |EN | DE 

IN019 | INSTRUKCJA 
gaszenia sprzętem gaśniczym - PL | UA   

INSTRUKCJE BHP stanowiskowe
klasyczne, tekstowe 

IN009 - INSTRUKCJA BHP
obsługi apteczki

IN003-004-005 - INSTRUKCJE PPOŻ 
klasyczne, tekstowe 

IN014 - INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY
obrazkowa z opisem 

IN013 - INSTRUKCJA MYCIA RĄK
obrazkowe 

INSTRUKCJE BHP SPECJALISTYCZNE
piktogramowe z opisem

 INSTRUKCJE BHP i PPOŻ

Zakaz palenia, używania otwartego ognia 
 oraz wszelkich prac, przy których mogą

powstać iskry lub ogień 

Uwaga!
Niebezpieczeństwo pożaru 

Stosuj kwasoodporne środki ochrony 
indywidualnej: 

fartuch, rękawice i osłonę twarzy 

Zagrożenie wybuchem gazów emitowanych
podczas ładowania baterii w przypadku 

nieprzestrzegania zasad BHP i zasad eksploatacji 

Instrukcja BHP przy ładowaniu akumulatorów 

Uwaga! Substancje żrące - kwas siarkowy
w przypadku kontaktu ryzyko 

utraty wzroku, poparzenia skóry 

Uwaga!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem

lub łukiem elektrycznym 

W razie kontaktu z elektrolitem skorzystaj 
z prysznica bezpieczeństwa i/lub myjki do oczu

oraz apteczki. Wezwij pogotowie ratunkowe 

Niezgodności, zagrożenia lub zdarzenia
potencjalnie wypadkowe zgłoś przełożonemu

lub służbie BHP 

Stosuj  środki ochrony indywidualnej: 
kask, obuwie ochronne, kamizelkę odblaskową 

Przeczytaj instrukcję obsługi i instrukcję BHP 

jeśli zobaczysz pożar
Instrukcja Pożarowa

Zadzwoń na Straż Pożarną
numer 998/112

podaj gdzie i co się pali i czy istnieje zagrożenie dla ludzi

Ogłoś / Uruchom
Alarm Pożarowy

Opuść budynek 
najbliższym wyjściem

Udaj się do miejsca
zbiórki do ewakuacji

Nie używaj windy
podczas pożaru

jeśli zobaczysz pożar
Instrukcja Pożarowa

Opuść budynek 
najbliższym wyjściem

Udaj się do miejsca
zbiórki do ewakuacji

Zadzwoń na Straż Pożarną
numer 998/112

podaj gdzie i co się pali i czy istnieje zagrożenie dla ludzi

Ogłoś / Uruchom
Alarm Pożarowy

INSTRUKCJE PPOŻ W JEZYKU POLSKIM

IN001 | Instrukcja ppoż alarmowa z windą - 6 zł
IN002 | Instrukcja ppoż alarmowa bez windy PL - 6 zł
IN003 | Instrukcja postępowania w przypadku pożaru - 4,8 zł
IN004 | Instrukcja przeciwpożarowa ogólna - 4,8 zł
IN005 | Instrukcja ppoż dla placówek oświaty - 4,8 zł
IN017 | Instrukcja PPOŻ dla pomieszczeń hotelowych - 6 zł
IN019 | Instrukcja gaszenia pożarów gaśnicą - 6 zł
IN028 |  Instrukcja ppoż alarmowa z gaśnicą - 6 zł

TELEFONY ALARMOWE
IN020 - IN027 | Telefony alarmowe - 6 zł

INSTRUKCJE BHP

IN007 | Instrukcja ppoż ogólna dla biur - 4,8 zł
IN008 | Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki - 4,8 zł
IN009 | Instrukcja BHP obsługi apteczki - 4,8 zł
IN010 | Instrukcja BHP pracy z komputerem/drukarką - 4,8 zł
IN011 | Instrukcja BHP dla pracownikow - 4,8 zł
IN012 | Instrukcja BHP przy obsludze niszczarki - 4,8 zł
IN013 | Instrukcja mycia rąk - 6 zł
IN014 | Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej - 6 zł
IN015 | Instrukcja BHP - materiały szkodliwe - 4,8 zł
IN016 | Instrukcja bezpiecznego składowania chemii - 4,8 zł
IN018 | Instrukcja dezynfekcji rąk - 6 zł

INSTRUKCJE W JEZYKU UKRAIŃSKIM
IN001UA | Instrukcja ppoż alarmowa z windą UA - 6 zł
IN002UA | Instrukcja ppoż alarmowa bez windy UA - 6 zł
IN003UA | Instrukcja działania w przypadku pożaru UA - 4,8 zł
IN004UA | Instrukcja przeciwpożarowa ogólna UA - 4,8 zł
IN011UA | Instrukcja BHP dla pracowników UA - 4,8 zł
IN014UA | Instrukcja pierwszej pomocy UA - 6 zł
IN018UA | Instrukcja dezynfekcji rąk UA - 6 zł
IN019UA | Instrukcja gaszenia pożarów gaśnicą UA - 6 zł

INSTRUKCJE W JEZYKU ANGIELSKIM
IN001EN | Instrukcja ppoż alarmowa z windą EN - 6 zł
IN002EN | Instrukcja ppoż alarmowa bez windy EN - 6 zł
IN004EN | Instrukcja przeciwpożarowa ogólna  EN - 4,8 zł
IN017EN | Instrukcja PPOŻ dla hoteli EN - 6 zł

INSTRUKCJE W JEZYKU NIEMIECKIM
IN001DE | Instrukcja ppoż alarmowa z windą DE - 6 zł
IN002DE | Instrukcja ppoż alarmowa bez windy DE - 6 zł
IN017DE | Instrukcja PPOŻ dla hoteli DE - 6 zł

IN006 | Instrukcja BHP przy ładowaniu akumulatorów - 6 zł

Podejmij próbę 
gaszenia pożaru

jeśli zobaczysz pożar
Instrukcja Pożarowa

Zadzwoń na Straż Pożarną
numer 998/112

podaj gdzie i co się pali i czy istnieje zagrożenie dla ludzi

Ogłoś / Uruchom
Alarm Pożarowy

Opuść budynek 
najbliższym wyjściem

Udaj się do miejsca
zbiórki do ewakuacji

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA
DLA POMIESZCZEŃ HOTELOWYCH

1. Kieruj się w stronę wyjścia ewakuacyjnego.

2. Poruszaj się zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi.

3. Jeśli pożar odetnie Ci drogę ucieczki, pozostań w pomieszczeniu,
    zamknij drzwi (nie na klucz!), uszczelnij drzwi mokrym ręcznikiem,
    otwórz szeroko okna i czekaj na pomoc.

4. Wzywaj pomoc wszelkimi dostępnymi sposobami.

5. Ustaw się w miejscu zbiórki.

6. Natychmiast zgłoś osobie kierującej ewakuacją osoby brakujące
    / pozostałe w budynku.

7. Czekaj na dalsze wytyczne od osoby kierującej ewakuacją.

Jeśli zauważysz pożar:
1. Włącz / ogłoś alarm przeciwpożarowy.

2. Niezwłocznie poinformuj o pożarze osoby znajdujące się
    w strefie zagrożenia.

3. Zgłoś pożar do recepcji hotelowej /tel.   

4. Opuść pokój hotelowy, zamknij wszystkie drzwi i okna.

5. Telefonicznie zawiadom jednostkę straży pożarnej

NIE używaj wind podczas pożaru

NIE zastawiaj dróg i wyjść ewakuacyjnych

NIE zamykaj drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający
       ich natychmiastowe otwarcie

pod numerem telefonu 998 lub 112

INSTRUKCJE OBRAZKOWE 
I PIKTOGRAMOWE
Cena netto - 6,00 zł

INSTRUKCJE 
KLASYCZNE OPISOWE
Cena netto - 4,80 zł

Wykonane z tworzywa PVC
o wymiarach 35x25cm
z trwałym nadrukiem UV
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