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W tym numerze polecamy: kompleksowe usługi
budowy progów zwalniających

BUDOWA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH Z KOSTKI
WRAZ Z OZNAKOWANIEM PIONOWYM I POZIOMYM
Progi zwalniające - najpopularniejsza i najprostsza metoda uspokojenia ruchu drogowego, w postaci
poprzecznej wypukłości na jezdni, mająca na celu ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po
drodze, na której próg został zainstalowany.
Nasza firma proponuje Państwu m. in. kompleksowe usługi w zakresie budowy progów zwalniających z
kostki betonowej wraz z oznakowaniem zarówno poziomym (pasy na jezdni) jak i pionowym (znaki
drogowe ostrzegające przed progiem). Zastosowanie w naszych progach produktów najwyższej jakości i
elementów odblaskowych zapewnia im długą trwałość i doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w
nocy.
Oferujemy w bardzo korzystnych cenach budowę progów zwalniających o dowolnej długości najazdowej:
od 1500 -poprzez 4200 - do 6000 mm lub każdą inną w zależności od rodzaju drogi i potrzeb Klienta.
Dzięki doświadczeniu naszych ekip montażowych gwarantujemy wysoką jakość i szybką realizację zleconych
prac. Posiadamy liczne referencje, które z przyjemnością okażemy zainteresowanym Klientom.

Do najważniejszych pozytywnych skutków budowy progów należą m. in.:
- miejscowe ograniczenie prędkości samochodów i innych pojazdów, co jest szczególnie ważne w
rejonach szkół, przedszkoli, placów zabaw i innych miejsc uczęszczanych przez dzieci,
- niewielki koszt budowy progu i łatwość w jego utrzymaniu,
- zmniejszenie natężenia ruchu drogowego oraz prawie całkowite wyeliminowanie ruchu tranzytowego
z drogi.

W naszym sklepie internetowym mogą Państwo kupić również znaki ostrzegające przed
progiem zwalniającym i wiele innych produktów najwyższej jakości. ZAPRASZAMY!

Przy większych zamówieniach STOSUJEMY DODATKOWE RABATY.
W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu

Zapraszamy do współpracy!
Świadczymy także kompleksowe usługi malowania dróg,
parkingów i hal.
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PZM WIMET TO CERTYFIKOWANY PRODUCENT I DOSTAWCA.

NASZYM MOTTEM JEST ZADOWOLENIE KLIENTA!

