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Nie tylko aluminium
dajemy drugą szansę



PRODUKT 
Podstawy NICROBASE pod znaki drogowe firmy Nicromet® 
to stabilne i wytrzymałe elementy zastępujące obciążenia 
z betonu, worki z piaskiem czy felgi. 
Doskonale sprawdzają się jako elementy oznakowania 
pionowego przy czasowej lub stałej organizacji ruchu drogowe-
go lub wydzielenie części drogi na czas prowadzonych robót. 
Posiadają uniwersalne otwory montażowe dostosowane do 
najczęściej używanych znaków a ich możliwość modułowego 
łączenia znacznie większa spektrum zastosowania.
Materiał PVC z którego są wytwarzane podstawy NICROBASE 
powoduje, że są odporne na uderzenia oraz działanie nieko- 
rzystnych warunków atmosferycznych. 

CECHY:
 modułowa konstrukcja, proste rozwiązanie nie wymagają-

ce specjalnych łączników czy klejenia – możliwość łączenia 
kilku podstaw ze sobą w celu zwiększenia obciążenia 
i stabilności,

 materiał z recyklingu PVC, 
 brak przemieszczania się po drodze/ miejscu posadowienia, 
 uniwersalne otwory montażowe, 
 wielopłaszczyznowe rozwiązanie (piętrowanie),
 szybki i łatwy montaż, nie wymagający żadnych specjal-

nych przygotowań podłoża,
 duża wytrzymałość mechaniczna oraz ścieralna, wielolet-

nia żywotność,
 zwiększają poziom bezpieczeństwa na drodze,
 bezpieczne dla samochodów na drodze, odporna na duże 

naciski w razie najazdu samochodu,
- odporna na mróz oraz promieniowanie UV,
 brak potrzeby dociążania  podstaw workami z piaskiem.

ZASTOSOWANIE:
 wygradzanie wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonej 

z ruchu, oraz wyznaczenie toru jazdy pojazdów,
 oznakowanie zawężonego pasa ruchu np. w czasie remontu, 

wyznaczania krawędzi jezdni, zmiany organizacji ruchu,
 rozdzielanie dwóch pasów ruchu,
 podtrzymanie wielkogabarytowego oznakowania tablic 

informacyjnych, ogrodzeń tymczasowych,
 na parkingach wydzielenie obszarów wyłączonych z ruchu,
 zabezpieczenie budowy lub eventów- ogrodzenie ażurowe,
 oznakowanie wzdłuż dróg, autostrad, linii kolejowych, 

lotnisk.

to polska firma działająca już ponad 30 lat w branży recyclingowej. Specjalizuje się 
głównie w produkcji stopów odlewniczych dla odlewni aluminium w całej Europie. 
Transportuje także stopy aluminium w formie ciekłej bezpośrednio do maszyn 
odlewniczych w fabryce klienta. 

W ciągle postępującej fazie rozwoju firma Nicromet® w ostatnich latach otwarła 
odrębną gałąź przemysłu, którą stała się produkcja podstaw drogowych NICROBASE 
przeznaczonych min. pod oznakowanie drogowe. Zależy nam, aby oferta naszych 
podstaw drogowych na stałe wpisała się w współpracę z największymi firmami 
polskimi i zagranicznymi tworząc wspólne przedsięwzięcia mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa na naszych drogach. 

Nowoczesne hale produkcyjne, skrupulatna kontrola jakości oraz wykwalifikowany 
personel pozwalają nam dostarczać wysokiej jakości produkty, a dzięki prowadzonym 
inwestycjom optymalizujemy procesy, aby zwiększać swoją konkurencyjność 
i spełniać rosnące wymagania klientów. 

JAKOŚĆ
Naszym celem jest dostarczanie produktów najwyższej 
jakości, będących wynikiem efektywnego systemu produk-
cyjnego. Właśnie z tego powodu nasz proces kontroli jest 
złożony i nie toleruje błędów na żadnym etapie. Stawiamy na 
ciągły rozwój, aby z każdym rokiem rosła liczba zakończo-
nych sukcesem przedsięwzięć oraz zadowolonych klientów. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Jesteśmy dojrzałą firmą prowadzącą odpowiedzialny 
recykling. Mamy świadomość, że długofalowe sukcesy są 
możliwe tylko, gdy firma działa w harmonii z naturą 
i otoczeniem. Z tego powodu stale unowocześniamy nasze 
zakłady produkcyjne, ograniczając emisję zanieczyszczeń 
i zwiększając ich efektywność energetyczną.

szerokość
440 mm
440 mm

Podstawa NICROBASE
mała / kolor czarny
duża / kolor czarny
Otwory

długość
720 mm
880 mm

wysokość
120 mm
120 mm

waga
20 kg
30 kg

41x41mm montaż tablic kierujących,
61x61mm montaż tablic kierujących np. U21, znaków tymczasowych oraz reklam,
Ø 51mm montaż znaków tymczasowych/reklam,
Ø 45mm x 2 montaż zapór, barier drogowych, ogrodzeń, płotów tymczasowych

Możliwość montażu dodatkowej podstawy celem zwiększenia stabilności. Pochylone powierzchnie boczne podstawy minimalizują możliwość 
uszkodzenia samochodu przy najechechaniu na podstawę. Powierzchnia górna i dolna podstawy umożliwa piętrowanie podstaw, aby uzyskać 
konstrukcje o bardzo dużej stabilności. Specjalnie wypro�lowany "zatrzask" umożliwia wzajemne łączenie ze sobą podstaw. Rozbudowa poszczegól-
nych układów wpływa na zwiększenie stabilności montowanych znaków/reklam w otworzach montażowych podstaw.

Specy�kacja:

Tolerancja wymiarów i wagi +- 5%

Uchwyty transportowo - montażowe 170x85mm

Najwyższa jakość
w zgodzie z naturą


