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Nasza firma działa nieprzerwanie na polskim rynku 
od 1995 roku. Długoletnie doświadczenie w branży 
fachowego doradztwa w zakresie transportu 
drogowego towarów niebezpiecznych pozwoliło 
nam na poznanie potrzeb, przede wszystkim 
kierowców i firm transportowych. Podchodząc do 
zagadnień transportu w sposób profesjonalny – 
wychodzimy naprzeciw wymaganiom - zarówno 
przepisów związanych z umową ADR jak i potrzebami 
indywidualnych klientów.
Zgodnie z powyższym – przyjęliśmy, iż nie tylko 
przygotowanie merytoryczne odgrywa szalenie 
ważną rolę w transporcie towarów niebezpiecznych 
- bardzo ważne jest również odpowiednie 
wyposażenie jednostek transportowych.
Jako liderzy produkcji i sprzedaży zestawów ADR 
na polskim rynku, jesteśmy gotowi zaoferować 
naszym kontrahentom bardzo preferencyjne 
warunki współpracy zarówno na płaszczyźnie 
handlowej jak i doradczej (nasze walizki 
konfigurowane są niejednokrotnie pod specjalne 
zamówienia zgodnie z normami prawnymi 
i przepisami szczególnymi w wybranych krajach). 
Poza tym jesteśmy dystrybutorami wyposażenia 
związanego z systemami zabezpieczenia ładunków 
w transporcie drogowym, artykułów BHP i P.POŻ.  
Pełną ofertę naszych usług prezentujemy na 
ostatniej stronie katalogu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy 
–zespół firmy Kormex.
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Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:

Mówiąc o transporcie towarów niebezpiecznych należy na początku ustalić, czym w ogóle są 
owe towary. Określenie „towary niebezpieczne” oznacza takie materiały i przedmioty, których 
międzynarodowy przewóz drogowy jest zabroniony lub dozwolony pod pewnymi warunkami 
ustalonymi w „Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego transportu drogowego towarów 
niebezpiecznych” – w skrócie nazwaną Umową ADR. To właśnie ten akt prawny wypracowany 
w Genewie w 1957 roku jest podstawą wszelkich regulacji dotyczących w/w zagadnienia. Przepisy 
ADR obowiązują obecnie w ponad 50 państwach (również w Polsce) i są nowelizowane w cyklu 
dwuletnim (w latach nieparzystych z półrocznym okresem przejściowym).

Bardzo ważnym elementem umowy ADR jest obowiązek posiadania przez kierującego pojazdem 
instrukcji pisemnych dla kierowcy.
Instrukcje to w istocie wyciąg najważniejszych zasad postępowania w przypadku zagrożenia 
lub wypadku mogącego wystąpić podczas transportu towarów niebezpiecznych. Poza tym 
w instrukcjach znaleźć można wykaz sprzętu ochrony ogólnej i indywidualnej do prowadzenia 
działań ogólnych oraz ratowniczych dla danego rodzaju zagrożenia – zgodnie z przepisami rozdziału 
8.1.5 umowy ADR.

transPort drogowy towarów niebezPiecznych
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Na podstawie wyżej wymienionych przepisów w jednostce transportowej powinno znajdować się 
następujące wyposażenie:

• klin pod koła, dla każdego pojazdu, o odpowiednim rozmiarze w stosunku do dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu oraz średnicy kół,

• dwa stojące znaki ostrzegawcze,
• płyn do płukania oczu a.

Wyposażenie dodatkowe dla niektórych klas:
•	 maska ucieczkowa dla każdego członka załogi pojazdu, powinna być przewożona 

w jednostce transportowej, w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1,
•	 łopata b ,
•	 osłona otworów kanalizacyjnych b,
•	 pojemnik do zbierania pozostałości b.

Wykonując tego rodzaju transport niezbędne jest odpowiednie wyposażenie – zarówno pojazdu 
- jak i samych kierowców. W tym właśnie celu stworzyliśmy katalog, który mają Państwo okazję 
właśnie trzymać w ręce.
Przy pomocy tego wydawnictwa – chcemy pomóc i podpowiedzieć w jaki sposób dobrać 
odpowiednie wyposażenie i jak przewozić towary niebezpieczne w bezpieczny sposób.

a Nie wymagany w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych: 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3.
b  Wymagane jest tylko w przypadku materiałów stałych i materiałów ciekłych, oznakowanych nalepkami

ostrzegawczymi o numerach 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9.

Dla każdego członka załogi pojazdu:
• kamizelka ostrzegawcza,
• przenośne urządzenie oświetleniowe (latarka),
• para rękawic ochronnych,
• ochrona oczu,

www.sklep-kormex.pl
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Konfigurator wyPosażenia adr

Nasz konfigurator ADR w łatwy i przystępny sposób pozwoli Państwu na odpowiednie dobranie 
obowiązkowego wyposażenia i oznakowania dla poszczególnych grup pojazdów przewożących 
towary niebezpieczne.

Wyposażenie i oznakowanie 
pojazdu do 3,5 t. D. M. C

Wyposażenie i oznakowanie 
pojazdu od 3,5 do 7,5 t. D. M. C

W skład wyposażenia pojazdu do 3,5t D.M.C.
wchodzi:
•	Walizka ADR z wyposażeniem dla każdego 

członka załogi pojazdu: 1 kpl.
•	Gaśnice proszkowe ABC 2kg: 2 szt.
•	Trójkąty ostrzegawcze: 2 szt.
•	Klin pod koła 160mm: 1 szt.
•	Tablice ADR (możliwość zamontowania 

tablicy o wymiarach 12x30 cm): 2 szt.
•	Lampy sygnalizacyjne: 2 szt. – opcja
•	Pachołki drogowe – 2 szt. - opcja

W skład wyposażenia pojazdu od 3,5 do 7,5t
D.M.C. wchodzi:
•	Walizka ADR: z wyposażeniem dla każdego 

członka załogi pojazdu: 1 kpl.
•	Gaśnica proszkowa ABC 2kg: 1 szt.
•	Gaśnica proszkowa ABC 6kg: 1 szt.
•	Pojemnik na gaśnicę 6kg: 1 szt. - opcja
•	Trójkąty ostrzegawcze: 2 szt.
•	Klin pod koła: 1 szt. dla każdego pojazdu
•	Tablice ADR: 2 szt.
•	Lampy sygnalizacyjne: 2 szt. - opcja
•	Pachołki drogowe – 2 szt. - opcja

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:4
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Wyposażenie i oznakowanie pojazdu powyżej 7,5 t. D. M. C

W skład wyposażenia pojazdu powyżej 7,5 t. D.M.C. wchodzi:
•	Walizka ADR z wyposażeniem dla każdego członka załogi 

pojazdu: 1 kpl.
•	Gaśnica proszkowa ABC - 2kg: 1 szt.
•	Gaśnice proszkowe ABC - 6kg: 2 szt.
•	Pojemniki na gaśnice 6kg: 2 szt. - opcja
•	Trójkąty ostrzegawcze: 2 szt.
•	Kliny pod koła: 2 szt.
•	Tablice ADR: 2 szt.
•	Lampy sygnalizacyjne: 2 szt. - opcja
•	Pachołki drogowe – 2 szt. - opcja

Wyposażenie i oznakowanie pojazdu–cysterny

W skład wyposażenia pojazdu - cysterny wchodzi:
•	Walizka ADR z wyposażeniem dla każdego członka załogi  

pojazdu: 1 kpl.
•	Gaśnica proszkowa ABC - 2kg: 1 szt.
•	Gaśnice proszkowe ABC - 6kg: 2 szt.
•	Pojemniki na gaśnice 6kg: 2 szt. - opcja
•	Trójkąty ostrzegawcze: 2 szt.
•	Kliny pod koła: 2 szt.
•	Tablice ADR numeryczne – stosownie do transportowanego towaru
•	Nalepki ostrzegawcze – stosownie do transportowanego towaru
•	Lampy sygnalizacyjne: 2 szt. - opcja
•	Pachołki drogowe – 2 szt. - opcja

Konfigurator wyPosażenia adr
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Walizki i torby aDr

Wszystkie oferowane przez nas zestawy są zgodne z regulacjami Umowy Europejskiej ADR dotyczącej 
wykonywania transportu drogowego towarów niebezpiecznych. 
W naszej ofercie dysponujemy 5 podstawowymi konfiguracjami walizek oraz toreb, jednakże na 
życzenie klienta powyższe zestawy mogą być dowolnie modyfikowane, uzupełniane lub tworzone 
zupełnie od podstaw – zgodnie z Państwa sugestiami i obowiązującymi przepisami. 
Elementy wchodzące w skład zestawów posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. 
W przypadku toreb konfiguracja wyposażenia pokrywa się z konfiguracją walizek ADR.
Podstawowe modele i ich konfiguracje:

Walizka ADR
•	płyn do płukania oka
•	kamizelka ostrzegawcza EN 20471
•	 latarka w gumie
•	półmaska
•	pochłaniacz wielogazowy A1B1E1K1P1
•	okulary ochronne (gogle)
•	 rękawice nitrylowe
•	osłona studzienki kanalizacyjnej
•	 łopata składana
•	pojemnik do zbierania pozostałości

Walizka ADR +S
•	płyn do płukania oka
•	kamizelka ostrzegawcza EN 20471
•	 latarka w gumie
•	półmaska
•	pochłaniacz wielogazowy A1B1E1K1P1
•	okulary ochronne (gogle)
•	 rękawice nitrylowe
•	osłona studzienki kanalizacyjnej
•	 łopata składana
•	pojemnik do zbierania pozostałości
•	sorbent – granulat

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:6
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Walizka ADR Uniwersalna
•	sorbent – granulat
•	kalosze gumowe
•	półmaska
•	pochłaniacz wielogazowy A1B1E1K1P1
•	kombinezon ochronny
•	kamizelka ostrzegawcza EN 20471
•	okulary ochronne (gogle)
•	 rękawice nitrylowe
•	płyn do płukania oka
•	 latarka w gumie
•	 łopata składana
•	osłona studzienki kanalizacyjnej
•	pojemnik do zbierania pozostałości
•	zmiotka

Torby ADR
Konfiguracje analogiczne z walizkami ADR
(rolę pojemnika do zbierania pozostałości spełnia 
w tym przypadku wiadro 12 L - opcjonalnie 
dołączone do zestawu)

Walizka ADR EKO
•	sorbent – granulat
•	 rękaw sorpcyjny
•	zmiotka
•	worki na odpady
•	 łopata składana

Walizka ADR GAZY kl. 2
•	 rękawice nitrylowe
•	okulary ochronne (gogle)
•	płyn do płukania oka
•	 latarka w gumie
•	kamizelka ostrzegawcza EN 20471
•	półmaska z filtropochłaniaczem A1B1E1K1P1

     – obowiązkowa podczas transportu gazów trujących

Walizki i torby aDr
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elementy wyPosażenia adr oraz asortyment dodatKowy

W tej części prezentujemy asortyment obowiązkowy lub opcjonalny dla pojazdów i kierowców 
przewożących towary niebezpieczne. Dodatkowo znajdziecie tutaj Państwo elementy dodatkowe 
często wykorzystywane w transporcie ADR

Kliny pod koła
•	kliny o szerokościach 160 mm lub 200 mm
•	wykonane z tworzyw sztucznych lub ocynkowanej blachy
•	możliwość dołączenia uchwytów mocujących
•	spełniają wymogi europejskich norm i certyfikatów

Trójkąty ostrzegawcze
•	niezbędne wyposażenie każdego zestawu przewożącego towary niebezpieczne
•	składane, łatwe w montażu, pakowane w ochronne etui, homologacja europejska

Lampy ostrzegawcze
•	stosowane jako opcjonalne wyposażenie pojazdu
•	bardzo długi czas pracy
•	źródło zasilania: baterie R-20 lub 4R-25
•	ergonomiczne i łatwe w przechowywaniu

Pachołki ostrzegawcze
•	odblaskowe pachołki drogowe - różne wymiary
•	wykonane z elastycznego, miękkiego tworzywa odpornego 

na uderzenia
•	wyposażenie opcjonalne

Lampy sygnalizacyjne
•	nowoczesne lampy wykonane w technologii LED
•	możliwość wyboru jednego z kilku trybów pracy lampy
•	homologacja i dopuszczenie do użytkowania w ruchu drogowym
•	wyposażenie obowiązkowe podczas transportu towarów 

niebezpiecznych np. w tunelach w Austrii
•	możliwość wyboru sposobu mocowania (trzpień, magnes, śruba)

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:8



 

Lampy ostrzegawcze
•	stosowane jako opcjonalne wyposażenie pojazdu
•	bardzo długi czas pracy
•	źródło zasilania: baterie R-20 lub 4R-25
•	ergonomiczne i łatwe w przechowywaniu

Płyny i aparaty do płukania oka
•	 łatwy sposób aplikacji
•	substancja przemywająca – 0,9% roztwór chlorku sodu
•	w przypadku aparatów – możliwość ponownego uzupełnienia

Kamizelki ostrzegawcze:
•	obowiązkowe dla każdego członka załogi pojazdu
•	zgodne z normą EN 20471
•	dostępne w różnych kolorach i rozmiarach
•	możliwość wykonywania nadruków firmowych

Latarki LED:
•	obowiązkowe dla każdego członka załogi pojazdu
•	pozbawione zewnętrznych elementów metalowych
•	odporne na uderzenia
•	dostępne wersje z certyfikatem ATEX – przeznaczone do 

użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem

Rękawice ochronne:
•	obowiązkowe wyposażenie dla każdego członka załogi pojazdu
•	szeroki wybór rękawic roboczych oraz specjalistycznych
•	 rękawice zgodne z wymaganymi normami bezpieczeństwa pracy
•	dostępne w różnych rozmiarach i kolorystyce

Okulary ochronne
•	obowiązkowe dla każdego członka załogi pojazdu
•	chronią przed odpryskami ciał stałych oraz cieczy
•	spełniają normy oraz wymagania europejskich norm 

bezpieczeństwa pracy

elementy wyPosażenia adr oraz asortyment dodatKowy
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elementy wyPosażenia adr oraz asortyment dodatKowy

Maski – ochrona dróg oddechowych: 
•	maski ochronne występujące w wersji półmaski lub maski pełnotwarzowej
•	szeroki wybór konfiguracji filtrów – dla każdego rodzaju wykonywanej pracy 

w warunkach zagrożenia substancjami szkodliwymi
•	wysoki komfort użytkowania i pracy
•	spełniają normy oraz wymagania europejskich norm bezpieczeństwa pracy

Łopata składana
•	kompaktowa, składana łopata wykonana 

w zależności od specyfiki transportowanych 
towarów (tworzywo sztuczne, metal)

•	poręczna, łatwa w montażu, lekka
•	wyposażenie dodatkowe dla niektórych klas

Osłona studzienki kanalizacyjnej: 
•	stosowana przy zabezpieczaniu studzienek i odpływów kanalizacyjnych
•	występuje w postaci maty PCV (100x100 cm)
•	wyposażenie dodatkowe dla niektórych klas
•	poprzez swoją elastyczność i odporność na przedarcia,  

może być stosowana nawet na nierównym podłożu

Pojemnik do zbierania pozostałości
•	wyposażenie dodatkowe dla niektórych klas
•	pojemniki wykonane z PCV
•	 różne pojemności

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:10



 

Pasta uszczelniająca
•	środek likwidujący doraźnie pęknięcia opakowań lub zbiorników 

transportowych
•	możliwość szybkiego przygotowania wypełniacza o wysokim 

współczynniku uszczelnienia
•	odporna na większość substancji agresywnych

Zapory sorpcyjne (rękawy, maty)
•	 rękawy oraz maty stosowane w usuwaniu zanieczyszczeń 

zagrażających środowisku naturalnemu
•	usuwają zanieczyszczenia z powierzchni gruntu oraz wody
•	wysokie właściwości sorpcyjne oraz łatwość utylizacji
•	dostępne w różnych rozmiarach

Sorbenty sypkie
•	przeznaczone do likwidacji zanieczyszczeń 

ropopochodnych, olejów lub innych chemicznych zagrożeń
•	uzyskane z naturalnych surowców – łatwe w utylizacji
•	wysokie właściwości sorpcyjne
•	dostępne w opakowaniach o pojemnościach 3, 5, 10, 20 l

Dyspergenty
•	środki profesjonalnie usuwające zanieczyszczenia produktami 

ropopochodnymi i tłuszczami spożywczymi
•	możliwość stosowania na każdej powierzchni utwardzonej – beton,  

kostka brukowa, kamień naturalny, asfalt, metal, szkło, wykładziny,  
tworzywa sztuczne, wszystkie tkaniny i drewna

•	bezpieczne dla środowiska naturalnego

ochrona środowisKa
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magazynowanie towarów niebezPiecznych

Szafka ADR
•	zestawy interwencyjne wymagane w magazynach przy 

składowaniu towarów niebezpiecznych
•	szafka metalowa, zamykana na kluczyk z podziałem na przegrody
•	możliwość konfiguracji dowolnego zestawu – zgodnie  

z potencjalnymi zagrożeniami

Mobline zestawy ekologiczne
•	zestawy interwencyjne wykorzystywane w celu szybkiej likwidacji 

zagrożeń dla środowiska
•	wszystkie elementy spakowane w mobilny pojemnik pozwalający 

na szybkie działanie i przemieszczanie zestawu
•	przeznaczone do likwidacji zagrożeń na stanowiskach 

roboczych, drogach, warsztatach, magazynach

Opakowania z homologacją UN
•	opakowanie przeznaczone do przechowywania towarów 

niebezpiecznych oraz odpadów
•	posiadają niezbędne homologacje i certyfikaty
•	oferujemy opakowania DPPL, bębny oraz kanistry

Stacje interwencyjne do płukania oczu
•	przeznaczone do montażu na ścianie w miejscu wykonywania pracy
•	pierwsza pomoc w przypadku dostania się ciała obcego do oka
•	zawiera dwie butelki płynu do płukania oka, uchwyty, lusterko  

oraz tabliczkę informacyjną z instrukcją stosowania

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:12
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Dopuszczalna 
masa całkowita 

jednostki  
transportowej

Minimalna liczba 
gaśnic

Minimalna 
pojemność 
całkowita

na jednostkę 
transportową

Gaśnica 
odpowiednia do 
ugaszenia pożaru 
silnika lub kabiny. 

Co najmniej jedna 
gaśnica o minimal -

nej pojemności:

Wymaganie doty-
czące dodatkowej 
gaśnicy (gaśnic).  

Co najmniej jedna 
gaśnica powinna 
mieć minimalną 

pojemność:

≤3,5 tony 2 4 kg 2 kg 2 kg

>3,5 tony
≤7,5 tony 2 8 kg 2 kg 6 kg

>7,5 tony 2 12 kg 2 kg 6 kg

Pojemności dotyczą proszku gaśniczego 
(lub równoważnych pojemności innych odpowiednich środków gaśniczych)

W transporcie towarów niebezpiecznych każda jednostka transportowa, w zależności od swojej 
dopuszczalnej masy całkowitej, musi być wyposażona w odpowiednią ilość proszku gaśniczego 
(w domyśle odpowiednią liczbę gaśnic). Poniższa tabela zawiera minimalne wymagania dotyczące 
gaśnic przenośnych dla grup pożarów mające zastosowanie dla jednostek transportowych 
przewożących towary niebezpieczne:
• A - materiały stałe
• B - ciecze i materiały stałe topiące się
• C - gazy

Gaśnice proszkowe
•	przeznaczone do gaszenia grup pożarów ABC
•	obowiązkowy element wyposażenia pojazdu przewożącego towary 

niebezpieczne
•	w ofercie dostępne gaśnice wyłącznie polskich i europejskich producentów

Pojemniki na gaśnice
•	solidne wykonanie z najwyższej jakości tworzyw, spełniające wymagania 

norm europejskich
•	 łatwe i wygodne w montażu oraz codziennej eksploatacji
•	wyposażone w uszczelki chroniące przed dostępem wody  

do wewnątrz pojemnika

wyPosażenie P.Poż. w transPorcie towarów niebezPiecznych

13www.sklep-kormex.pl



 

Nalepki aDr

NALEPKI OSTRZEGAWCZE ADR
Wymiary - sztuki przesyłki: 100 x 100 mm    pojazdy / kontenery: 250 x 250 mm

Nr 9a

Nr 4.3

Nr 7D Nr 9Nr 8

Nr 2.3

Nr 4.2

Nr 3 Nr 3 Nr 4.1

Nr 2.2Nr 2.1 Nr 2.1 Nr 2.2

Nr 1
** podklasa
* grupa  zgodności Nr 1.4 Nr 1.5 Nr 1.6

Nr 5.1Nr 4.3

Nr 7ENr 7CNr 7A Nr 7B

Nr 5.2Nr 5.2 Nr 6.1 Nr 6.2

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:14
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gorący
(podwyższona temperatura)

pojazdy/kontenery: bok 250 mm

zagrożenie dla 
środowiska

sztuki przesyłki: 100x100 mm
pojazdy/kontenery: 250x250 mm 

znak dla akumulatora 
litowego

strzałki kierunkowe

znak ONZ dla 
opakowań

fumigacja
(zagazowanie)

pojazdy/kontenery: 400x300 mm

ilości wyłączone
sztuki przesyłki: 100x100 mm

chłodzenie/
klimatyzowanie

pojazdy/kontenery: 150x250 mm

ilości ograniczone
sztuki przesyłki: 100x100 mm

pojazdy/kontenery: 250x250 mm 

zNaki aDr

15www.sklep-kormex.pl
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Tablice ADR
• wykorzystywane do prawidłowego oznakowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne
• dostępne w wielu opcjach i konfiguracjach
• wykonane zgodnie z obowiązującymi normami

Tablica ADR + kieszeń

Tablica ON/PB

Tablice i nalepki LQ

Tablice numeryczne

Tablica ADR łamana

Tablica ADR 12x30 cm 
łamana

Nalepki, podkłady, kieszenie, 
nalepki na opakowania 
transportowe

Tablice A –
 transport odpadów 

Tablice ODPADY – transport 
odpadów na terenie Polski

Tablica baza + cyfry wymienne (możliwość 
konfiguracji dowolnych oznaczeń towarów i zagrożeń)

tablice i oznaKowanie Pojazdów

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:16
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tablica wymienna + cyfry

tablica 8 w 1

•	 solidne, aluminiowe tablice pozwalające na prawidłowe 

oznaczenie przewożonego towaru

•	 możliwość oznaczenia nalepkami ostrzegawczymi lub 

skonfigurowania odpowiednich znaków ADR – np. wysoka 

temperatura

•	 możliwość konfiguracji 8 różnych oznaczeń,  

wymiar tablicy 25x25 cm

tablica A/ODPADY obrotowa

tablica PB/ON

kieszenie tablic ze stali nierdzewnej

tablice wyKonane ze stali nierdzewnej

17www.sklep-kormex.pl
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W tym dziale prezentujemy wyposażenie wymagane od kierowców w firmach załadunkowych 
na podstawie odrębnych przepisów i regulaminów

Kaski ochronne
•	wykonane z tworzywa PEHD
•	 ręczna regulacja obwodu
•	kaski dostępne z 2 lub 4 punktami mocowania podbródka
•	możliwość montażu przyłbicy oraz ochronników słuchu

Obuwie robocze
•	szeroka gama obuwia roboczego (z podnoskiem)  

używanego najczęściej w transporcie drogowym
•	obuwie zgodne z wymaganymi normami; olejoodporne, 

antystatyczne, chemoodporne, antypoślizgowe podeszwy
•	obuwie wykonane ze skóry, tworzyw lub materiałów  

obojętnych chemicznie

Zestawy ochrony 
przed upadkiem z wysokości
•	konfiguracja zestawów wymaganych  

przy załadunkach/rozładunkach
•	w skład zestawu wchodzą: szelki, linki bezpieczeństwa, 

amortyzatory, zatrzaśniki
•	wszystkie elementy zestawu zgodne z wymaganiami norm 

bezpieczeństwa pracy na wysokościach

sPrzęt ochrony osobistej Kierowców

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:18
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Kombinezony i odzież specjalistyczna
•	oferujemy kombinezony stosowane w przewozie towarów 

niebezpiecznych – wg norm niezbędnych w specyfikacji określonego 
ładunku (chemoodporne, pyłoszczelne, antystatyczne)

•	ubrania dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – szyte 
na wymiar, możliwość dowolnej konfiguracji materiału – antystatyczne, 
kwasoodporne, trudnopalne

•	możliwość wykonania haftów oraz nadruków firmowych

Apteczki pierwszej pomocy dla kierwców
•	zestawy do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych 

przypadkach, zgodne z wytycznymi norm DIN

Odzież ostrzegawcza
•	oferujemy odzież ostrzegawczą zgodną z obecnymi 

normami bezpieczeństwa i higieny pracy
•	wysoki komfort użytkowania i pracy
•	możliwość wykonania zdobień reklamowych

sPrzęt ochrony osobistej Kierowców
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pasy traNsportoWe

Pasy transportowe (komplet)
•	pasy o standardowych długościach: 6, 8, 10, 12 m
•	w skład kompletu wchodzi taśma LC 2000 lub 2500 daN  

oraz mechanizm napinający o parametrach SHF=50 daN, 
STF 300-400 daN

•	pojedyncza zębatka na mechanizmie napinającym
•	komplet zakończony dwoma hakami typu „J”
•	pasy zgodne z normą EN-12195-2
•	możliwość zakupu taśmy oraz mechanizmu oddzielnie
•	możliwość wykonania nadruku reklamowego dla klienta  

(nazwa firmy, logo)

Pasy transportowe typu „ERGO” (komplet)
•	pasy o standardowych długościach: 6, 8, 10, 12 m
•	w skład kompletu wchodzi taśma LC 2500 daN oraz mechanizm 

napinający o parametrach SHF=50 daN, STF 500 daN
•	podwójna zębatka na mechanizmie napinającym
•	wydłużona rączka mechanizmu ułatwiająca naciąg pasa
•	komplet zakończony dwoma hakami typu „J”
•	pasy zgodne z normą EN-12195-2
•	możliwość zakupu taśmy oraz mechanizmu oddzielnie
•	możliwość wykonania nadruku reklamowego dla klienta  

(nazwa firmy, logo)

Pasy przeznaczone do transportu lekkiego  
oraz ładunków ponadgabarytowych
•	oferujemy szeroką gamę pasów używanych w transporcie 

wykonywanym pojazdami i lawetami do 3,5 t. D.M.C oraz  
w transporcie ładunków ponadgabarytowych

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:20



 

Pasy przeznaczone do transportu lekkiego  
oraz ładunków ponadgabarytowych
•	oferujemy szeroką gamę pasów używanych w transporcie 

wykonywanym pojazdami i lawetami do 3,5 t. D.M.C oraz  
w transporcie ładunków ponadgabarytowych

Narożniki ochronne pasa transportowego
•	wykonane z materiału o różnej twardości i elastyczności
•	dostępne w różnych kolorach i rozmiarach  

– w zależności od szerokości pasa

Zawiesia pasowe, łańcuchowe, wężowe
•	atestowane, zgodne z normą EN 1492
•	odporne na oleje, smary, wilgoć
•	dostępne w różnych długościach i parametrach  

dopuszczalnego obciążenia roboczego

Odciągi łańcuchowe  
do mocowania ładunków
•	używane w transporcie ładunków ponadgabarytowych
•	zgodne z normą EN 12195-3
•	systemy jednoczęściowe z napinaczem oraz dodatkowym  

hakiem skracającym
•	dostępne w różnych długościach i klasach wytrzymałości
•	bardzo łatwe w montażu i przechowywaniu

aKcesoria
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maty antyPoślizgowe

Praktyczne wskazówki stosowania mat antypoślizgowych
•	powierzchnia ładunkowa powinna być możliwie jak najlepiej oczyszczona
•	zaleca się stosowanie maty bezpośrednio pod każdą jednostką ładunku
•	wygodne i szybkie w użyciu – możliwość docinania dowolnych pasków
•	 ta sama mata może być stosowana wielokrotnie (dotyczy grubości 8 mm)
•	najlepszy efekt można uzyskać stosując matę w połączeniu z pasami. 

Dostępne wymiary:
(długość x szerokość x grubość w mm)

•	   5000 x   250 x 8
•	   5000 x   250 x 6
•	10000 x   250 x 3
•	10000 x 1250 x 8
•	15000 x 1250 x 6
•	20000 x 1250 x 3

ZAPAMIęTAj!
Mata o wysokim 
współczynniku tarcia 
chroni i zabezpiecza 
Twój cenny ładunek!

W NASZEj OfERCIE POSIADAMY jEDYNIE
MATY Z NIEMIECKIMI CERTYfIKATAMI

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym:22



 

Belka naburtowa
•	belka naburtowa stosowana w poziomym zabezpieczeniu ładunku 

oraz odgradzaniu przestrzeni ładunkowej 
•	belki wykonane z aluminium, zakończone stalowymi zamkami
•	 regulowany zakres długości 2400 – 2700 mm
•	waga: +/-10 kg.

Drążki rozporowe
•	drążki używane w pionowym zabezpieczeniu 

i blokowaniu ładunków w kontenerach  
i chłodniach

•	dostępne w wersji stalowej lub aluminiowej
•	dostępne w profilu kwadratowym oraz okrągłym
•	zakończony obustronnie antypoślizgową, 

gumową nakładką
•	możliwość regulacji długości
•	standardowe wymiary: 1880 – 2850 mm  

oraz 2565 – 2935 mm.

belKi i drążKi

23www.sklep-kormex.pl
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DZiAŁALNOśĆ UsŁUGOWA FirMY KORMEX

ADR
•	Kursy podstawowe i specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych.
•	Usługi doradcze DGSA dla przedsiębiorstw zajmujących się 

załadunkiem, rozładunkiem, napełnianiem, pakowaniem 
i transportem towarów niebezpiecznych.

BHP
•	Kompleksowa obsługa firm w zakresie służby BHP.
•	Szkolenia wstępne i okresowe BHP.
•	Szkolenia dla osób kierujących pracownikami i dla pracodawców.
•	Szkolenia P. POŻ.

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
•	Badania psychologiczne dla kierowców wszystkich kategorii.
•	Badania psychologiczne dla operatorów i kierowców wózków 

widłowych.
•	Badania psychologiczne po jeździe pod wpływem alkoholu,  

po przekroczeniu dozwolonej liczby punktów karnych.
 

ROZLICZANIE I ANALIZA CZASU PRACY KIEROWCÓW
•	Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
•	Pobieranie danych z tachografów cyfrowych.

 
 

POZOSTAŁE KURSY I SZKOLENIA
•	Szkolenia okresowe - świadectwo kwalifikacji zawodowej  

dla kierowców zawodowych przy przewozie osób i rzeczy.
•	Kwalifikacja wstępna i kwalifikacja wstępna przyspieszona.
•	Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
•	Szkolenia na temat czasu pracy kierowców.
•	Kurs operatora wózka widłowego.

www.sklep-kormex.pl

działalność usługowa
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Kormex Sp.J.

ul. Poznańska 108
64-000 Kościan

tel/fax: +48 65 512 17 64
tel: +48 65 512 17 58

mail: biuro@kormex.pl

www.sklep-kormex.pl
www.kormex.pl


