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LUSTRA DROGOWE AKRYLOWE

KSZTAŁT I WYMIAR CENA
NETTO

okrąg o średnicy 500mm 260,00 zł

okrąg o średnicy 600mm 280,00 zł

okrąg o średnicy 700mm 310,00 zł

okrąg o średnicy 800mm 345,00 zł

okrąg o średnicy 900mm 385,00 zł

prostokąt 400 / 600 mm 280,00 zł

prostokąt 600 / 800 mm 355,00 zł

prostokąt 800 / 1000 mm 480,00 zł

uchwyt mocujący do
ściany

55,00 zł

Uchwyt mocujący lustro do słupka w cenie!

Oferowane przez nas lustra drogowe posiadają Aprobatę Techniczną Nr AT/2015-02-3147 wydaną
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Lustra drogowe akrylowe o powiększonym kącie obserwacji stosuje się dla poprawy bezpieczeństwa 
ruchu na skrzyżowaniach, parkingach, tunelach, przy wyjazdach z terenów zakładowych i posiadłości 
prywatnych, w garażach podziemnych, na przystankach tramwajowych i autobusowych usytuowanych  
na łuku torów lub drogi itp..

http://www.drogowe-znaki.com/
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LUSTRA    OBSERWACYJNE

Akrylowe lustra sklepowo - magazynowe to sprawdzone rozwiązania, dzięki którym znacznie zmniejsza
się liczbę kradzieży i wypadków. Promień wypukłości jest sterowany przez czujniki laserowe, eliminując
możliwość  zniekształcenia  obrazu  i  zapewniając  stabilność  procesu  produkcyjnego.  Doskonałe  do
zastosowania w sklepach, marketach, aptekach, salonach, na stacjach benzynowych, magazynach, halach
produkcyjnych oraz w innych miejscach gdzie wymagana jest obserwacja i dyskretna kontrola. Lustra te
eliminują tzw. martwe punkty oraz znacznie zwiększają pole widzenia.

L.p. Typ lustra Wymiary
Odległość
obserwacji

Kąt widzenia Waga Cena netto

1
Lustro okrągłe, akrylowe,
mocowanie giętki pałąk

30 cm do 5 m 90° 0,49 kg
195,00 zł

2
Lustro okrągłe, akrylowe,
mocowanie giętki pałąk

40 cm do 7 m 90° 0,65 kg
205,00 zł

3
Lustro okrągłe, akrylowe,
mocowanie giętki pałąk

50 cm do  8 m 90° 0,85  kg
220,00 zł

4
Lustro okrągłe, akrylowe,
mocowanie giętki pałąk

60 cm do 10 m 90° 1,10 kg
235,00 zł

5
Lustro okrągłe, akrylowe,
mocowanie giętki pałąk

70 cm do 12 m 90° 1,38 kg
245,00 zł

6
Lustro okrągłe, akrylowe,
mocowanie giętki pałąk

90 cm do 16 m 90° 2,30 kg
285,00 zł

7
Lustro prostokątne,

akrylowe,
mocowanie giętki pałąk

40 x 60 cm do 10 m 90° 0,90 kg 255,00 zł

8
Lustro prostokątne,

akrylowe,
mocowanie giętki pałąk

60 x 80 cm do 13 m 90° 1,60 kg 290,00 zł

9
Lustro trójkątne, akrylowe,

mocowanie giętki pałąk
33x33x38

cm
do 5 m 90° 0,55 kg

195,00 zł

http://www.drogowe-znaki.com/
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Parametry  techniczne :

- Wykonane z akrylu odpornego na zarysowania o podwyższonych parametrach użytkowania
- Kontrola dwóch kierunków
- W zestawie giętki uchwyt oraz kołki i wkręty montażowe
- Możliwość stosowania opcjonalnych przedłużek do giętkich wysięgników umożliwiających montaż 
lustra nawet na bardzo wysokich sufitach.
- Do wyboru uszczelka zabezpieczająca lustro – czarna lub biała
- Lekkie  i łatwe w montażu
- Odporne na promienie UV i wilgoć
- Odporne na wgniecenia i zadrapania

Mocowanie lustra
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LUSTRA  SFERYCZNE

L.p. Typ lustra Wymiary
Odległość
obserwacji

Kąt widzenia Waga Cena netto

1
Lustro sferyczne
(1/2 kuli) 60cm

60 cm do 8 m 360° 0,70 kg 240,00 zł

2
Lustro sferyczne
(1/2 kuli) 80cm

80 cm do 12 m 360° 1,50 kg 280,00 zł

3
Lustro sferyczne
(1/2 kuli) 100cm

100 cm do 18 m 360° 2,80 kg 370,00 zł

4
Lustro sferyczne
(1/4 kuli) 60cm

60 cm do 6 m 180° 0,35 kg 190,00 zł

5
Lustro sferyczne
(1/4 kuli) 80cm

80 cm do 10 m 180° 0,75 kg 210,00 zł

6
Lustro sferyczne
(1/4 kuli) 100cm

100 cm do 15 m 180° 1,40 kg 270,00 zł

7
Lustro sferyczne
(1/8 kuli) 60cm

60 cm do 4 m 90° 0,20 kg 160,00 zł

8
Lustro sferyczne
(1/8 kuli) 80cm

80 cm do 6 m 90° 0,40 kg 175,00 zł

9
Lustro sferyczne
(1/8kuli) 100cm

100 cm do 10 m 90° 0,70 kg 195,00 zł

 
OPIS LUSTER SFERYCZNYCH ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE w załączniku 1.1 
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