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?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Siedziba producenta w Danii 

Nasz magazyn

Nasza produkcja 

Mocne strony firmy Dancop
1. Innowacyjnoúã
2. Elastycznoúã i szybka   
    dostawa
3. Produkty wysokiej jakoúci
4. Nasza oferta zawiera 
    produkty, które speùnià 
    caùkowicie Pañstwa   
    oczekiwania 

Szanowni Pañstwo,

gwarancja jakoúci to nasze motto pozwalajàce na zachownie bezpieczeñstwa. Nasz sukces zaczàù siæ w 1975 roku w duñskiej 
miejscowoúci Slangerup, kiedy to Jorgen Grynnerup, jako pierwszy, rozpoczàù produkcjæ luster drogowych, przemysùowych, 
sklepowych z tworzywa sztucznego.

Obecnie firmà Dancop A/S skutecznie zarzàdza - juý jako drugie pokolenie  - Peter Grynnerup, który nadal kontynuuje rozwój firmy 
poprzez zastosowanie nowoczesnej techniki  dziæki , której lustra uzyskaùy certyfikaty TÜV.

W zwiàzku z tym najwaýniejsza jest wysoka jakoúã produktu i zapewnienie bezpieczeñstwa .

Dostawa i sprzedaý prowadzone sà przez firmæ Dancop International GmbH, która mieúci siæ w miejscowoúci Peine w Niemczech. 
To centralne poùoýenie i personel mówiàcy róýnymi jæzykami, umoýliwia lepszy kontakt z klientami oraz serwis.

Oprócz wùasnej produkcji i stworzonych marek wùasnych nawiàzano takýe kontakty partnerskie z innymi producentami, dlatego 
moýemy Pañstwu dostarczaã - szybko i niezawodnie - inne wysokiej jakoúci produkty.
Chætnie Pañstwu pomoýemy !

Zespóù firmy Dancop International GmbH Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Siedziba firmy



Lustra drogowe



V
e

rk
e

h
rs

s
p

ie
g

e
lMocowanie Odpowiednie rozwiàzanie dla kaýdej sytuacji

Jakie sà róýnice materiaùowe ?

Akryl Poliwæglan Inox - stal nierdzewna

Opaska taúmowa

Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)

Lustro Subway : 
pierúcieñ stalowy do mocowania úciennego

Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)

Posiadajàce certyfikat TÜV lustra, majà masywnà konstrukcjæ. Stosowane w ramach produkcji metalizowanie 
powierzchni wewnætrznej lustra generuje doskonaùe odbicie.
Dodatkowo wszystkie lustra firmy Dancop odporne sà na dziaùanie promieni UV. Uýywany standardowo do 
produkcji luster akryl jest 70 % mocniejszy od szkùa. 

W czym leýy przewaga luster firmy Dancop ?

Uchwyt mocujàcy , czteropunktowy z 
przegubem kulowym , dla sùupków 50-85 mm

Mocowanie uniwersalne dla rur 
o úrednicy 50-85 mm
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Prawie niezniszczalny

Odporny na promienie UV 

Odporny na wysokà temperaturæ

Odporny na úrodki chemiczne

 70 % mocniejszy od szkùa

Odporny na promienie UV

Maùy ciæýar

Odpornoúã na uderzenia wg 

ISO 179-1

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Prawie niezniszczalny 

Odporny na promienie UV

Maùy ciæýar

Niepalny



Lustra drogowe

Zalety luster firmy Dancop:

- Odporne na dziaùanie promieni UV

- Najbardziej masywne mocowanie na rynku:
  Uchwyt mocujàcy, czteropunktowy z 
  przegubem kulowym
 
- Dostarczane z uchwytami mocujàcymi dla:
  - sùupków okràgùych o úrednicy od                   
    50 do 85 mm
  - sùupków z profili prostokàtnych i 
    kwadratowych od 50 do 90 mm
  - uchwyty do mocowania úciennego

- Sprawdzone na dziaùanie wiatru do 12   
  Stopni w skali Beauforta 
  (Orkan > 117 km/godz )

- Doskonaùa optyka

- Prosty montaý

Trzy wskazówki dla wyboru wùaúciwego lustra :

    

Wielkoúã: 
Im wiæksze lustro, tym lepsza widocznoúã 
i  jakoúã optycznego odbicia.3

Materiaù:

Akryl : 70 % mocniejszy od szkùa
Poliwæglan : prawie niezniszczalny
Inox : odporny na dziaùanie wysokich temperatur 
i úrodków chemicznych

1  Miejsce montaýu:

2

Na zewnàtrz
Wewnàtrz

Wszystkie lustra firmy 
Dancop posiadajà 
certyfikat TÜV. 

Europejska produkcja

Proszæ odwiedziã naszà 
stronæ internetowà :

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com
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Lustra drogowe

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

TM AC 60                Akryl,                           6,5 kg            9-15 m    ø 60 cm

czteropunktowy uchwyt 
mocujàcy  z przegubem

 kulowym pozwala na ùatwe 
ustawienie lustra 

lustra okràgùe

Krawædê lustra oklejona 
folià odblaskowà typu 
RA2, znacznie poprawia 
widocznoúã. W ten 
sposób wszelkie drogi 
wjazdowe, wyjazdowe 
jak równieý 
skrzyýowania sà w peùni 
bezpieczne. 

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 

TM AC 80                Akryl, 8                             9,0 kg          15-22 m    ø 0 cm
TM AC 40 X 60       Akryl, 40x6                         5,5 kg            9-15 m    0 cm
TM AC 60 X 80       Akryl, 60x8                     10,0 kg          15-22 m    0 cm
TM AC 80 X 100     Akryl, 80x10                     14,0 kg          22-27 m    0 cm
TM AC 100 X 120   Akryl, 100x12                20,0 kg          27-32 m    0 cm
TM PC 60                         Poliwæglan,  6                 6,5 kg                9-15 m            ø 0 cm
TM PC 80                  Poliwæglan,  8                9,0 kg          15-22 m            ø 0 cm
TM PC 40 X 60       Poliwæglan, 40x6            5,5 kg            9-15 m    0 cm
TM PC 60 X 80       Poliwæglan, 60x8          10,0 kg          15-22 m    0 cm
TM PC 80 X 100       Poliwæglan, 80x10     14,0 kg          22-27 m    0 cm
TM INOX 60            Inox,  6                            9,1 kg            9-15 m            ø 0 cm
TM INOX 80            Inox,  8                            11,0 kg               15-22 m            ø 0 cm
TM INOX 40 X 60     Inox, 40 x 6                         9,5 kg            9-15 m    0 cm
TM INOX 60 X 80     Inox, 60 x 8                    13,3 kg          15-22 m    0 cm

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
5 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Akryl, Poliwæglan lub Inox

Film pokazujàcy 
montaý lustra

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com
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Lustra drogowe typu TM-B 
nieparuj¹ce 

           Pokryte nanopowùokà

Bez instalacji elektrycznej!

           Bez powùoki

Naniesiona fabrycznie 
powùoka, zapobiega 
osadzaniu siæ pary. 

TM B AC 60 

TM B AC 60 X 80

Ak , ø 60 cm                       14 kg            9-15 mryl

Ak , 40 x 60 cm                  10 kg            9-15 mryl

TM B PC 40 X 60 
TM B PC 60 X 80

Poliwæglan, ø 80 cm                 17 kg            15-22 m
Poliwæglan, 40 x 60 cm        10 kg             9-15 m

TM B AC 80 Akryl, ø 80 cm                       17 kg          15-22 m
TM B AC 40 X 60

Ak , 60 x 80 cm                  18 kg          15-22 mryl
TM B AC 80 X 100 Ak , 80 x 100 cm                27 kg          22-27 mryl
Polycarbonat

TM B PC 60 Poliwæglan, ø 60 cm                 14 kg             9-15 m
TM B PC 80 

TM B PC 80 X 100
Poliwæglan, 60 x 80 cm        18 kg           15-22 m
Poliwæglan, 80 x 100 cm      27 kg             22-27 m

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

L
u

s
tr

a
 d

ro
g

o
w

e

Film pokazujàcy 
montaý lustra

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
5 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Akryl lub Poliwæglan 

lustra okràgùe czteropunktowy uchwyt 
mocujàcy  z przegubem

 kulowym pozwala na ùatwe 
ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar 

Odlegùoúã 
obserwacji

7



Lustra drogowe typu TM-I
Uchwyt z przegubem kulowym do precyzyjnego ustawienia

TM-I AC 60

TM-I AC 60 X 80

TM-I AC 50

TM-I AC 40 X 60 
TM-I AC 80

Akryl, ø 60 cm

Akryl, 60 x 80 cm

5,2 kg

5,2 kg

6,4 kg

7,6 kg

8,2 kg

5 - 7 m

9 - 15 m

9 - 15 m

15 - 22 m

15 - 22 m

Akryl, 0 cmø 5

Akryl, 40 x 60 cm
Akryl, 0 cmø 8

Nasze lustra TM-I podnoszà 

bezpieczeñstwo w ruchu 

drogowym jak równieý na terenie 

zakùadów przemysùowych. 

Bardzo dobrze speùniajà swoje 

zadanie w miejscach wjazdu i 

wyjazdu z parkingów i centrów 

handlowych.

Czerwone obramowanie zwiæksza 

dodatkowo lepszà widocznoúã.

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com
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czteropunktowy uchwyt 
mocujàcy  z przegubem

 kulowym pozwala na ùatwe 
ustawienie lustra 

lustra okràgùe

Film pokazujàcy 
montaý lustra

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
5 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Akryl

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

8



moýliwe ustawienie lustra w 

pionie i poziomie

 

Lustra uniwersalne typu 
UNI-SIG sà 
ekonomicznà 
alternatywà. Podnoszà 
bezpieczeñstwo na 
parkingach, wjazdach i 
wyjazdach oraz na 
terenach 
przemysùowych.

Bez folii odblaskowej

US TM-I 60

US Typ1 80 x 100

US TM-I 80 x 100

US TM-I 50

US Typ1 60 X 80 

US TM-I 60 X 80 

US Typ1 40 X 60

US TM-I 40 X 60
Akryl, ø 60 cm

Akryl, 80 x 100 cm

Akryl, 80 x 100 cm

4,5 kg

7,0 kg

7,0 kg

5,0 kg

11,5 kg

11,5 kg

4,5 kg

4,5 kg

5 - 7 m

15 - 22 m

9 - 15 m

9 - 15 m

Akryl, 0 cmø 5

Akryl, 60 x 80 cm

Akryl, 60 x 80 cm

Akryl, 40 x 60 cm

Akryl, 40 x 60 cm

z folià odblaskowà
5 - 7 m

5 - 7 m
9 - 15 m

15 - 22 m

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 
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lustra okràgùe

Film pokazujàcy 
montaý lustra

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
2 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Akryl 

Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã 
obserwacji

9

Lustra uniwersalne typu UNI-SIG - 
                
                   

z foli¹ odblaskow¹ lub bez
     



Lustro typu SUBWAY 
z prawie niezniszczalnego poliw glanuæ

 

Poliwæglan o gruboúci 6 mm

Lustro z kàtem obserwacji 180 
stopni poprawia bezpieczeñstwo 
osób przebywajàcych w 
przejúciach podziemnych, metrze, 
na parkingach wielopoziomowych. 
Zastosowany do jego 
wyprodukowania niezniszczalny 
poliwæglan, czyni to lustro 
odpornym na dziaùanie wandali. 
Stalowy pierúcieñ mocujàcy lustro 
do úciany dostarczany jest 
oddzielnie.

SUBWAY 8,2 kg 9 - 15 mPoliwæglan, 0 cmø 6

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

L
u

s
tr

a
 d

ro
g

o
w

e

czteropunktowy uchwyt 
mocujàcy  z przegubem

 kulowym pozwala na ùatwe 
ustawienie lustra 

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
5 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 

Poliwæglan

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 10



Lustro typu TRIXI -
eliminuje „martwy punkt“ 

Uchwyt standardowy 

(w komplecie opaska taúmowa)

Nasze lustra TRIXI eliminujà 
"martwy punkt", przez co 
poprawiajà bezpieczeñstwo   
pieszych i rowerzystów, 
dlatego wypadki z ich 
udziaùem na skrzyýowaniach i 
przejúciach dla pieszych mogà 
odejúã w zapomnienie. Ratujà 
ýycie i chronià przed 
kalectwem.

TRIXI 50
TRIXI 35

TRIXI 50-H
Akryl, ø 50 cm

2,5 kg
3,5 kg
3,8 kg

1 - 4 m
5 - 7 m
5 - 7 m

Akryl,  cmø 35

Akryl, 0 cm, ø 5
z termostatem

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 
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Tylko w wykonaniu okràgùym

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
2 lat

Mocowanie
Sùupek

Materiaù 
Akryl  

Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã 
obserwacji
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EXPLORER 60
EXPLORER 80

4,8 kg
7,0 kg

9 - 15 m
15 - 20 m

Akryl,  cm60
Akryl, 80 cm

Nasze lustro EXPLORER dziæki 

kàtowi obserwacji 

wynoszàcemu 180 stopni 

oferuje optymalne pole 

widzenia. 
Idealne lustro obserwacyjne do 
zamontowania na halach 
produkcyjnych lub w ruchu 
drogowym.

Uchwyt uniwersalny

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com
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Film pokazujàcy 
montaý lustra

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
2 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Akryl  

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 12



Lustro typu PANORAMA 
z prawie niezniszczalnego poliwæglanu

 
Poliwæglan
gruboúã 6 mm

Type  I. Type  IV.

Lustro PANORAMA dziæki 

unikalnej krzywiênie 

pozwala na panoramiczny 

widok 180 stopni.  

Zielono/ýóùta folia 

odblaskowa poprawia 

widocznoúã w nocy i w 

czasie niekorzystnych 

warunków pogodowych.

TM PC 360 6,0 kg 9 - 15 mPoliwæglan z zielono/ýóùtà folià odblaskowà

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 
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czteropunktowy uchwyt 
mocujàcy  z przegubem

 kulowym pozwala na ùatwe 
ustawienie lustra 

Film pokazujàcy 
montaý lustra

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
5 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 

Poliwæglan

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

13



Lustra przemysùowe



Bandschellenadapter

Teleskopwandhalterung (30 - 50 cm)

Subway Spiegel:
Stahlring zur Wandfixierung 

Teleskopwandhalterung (30 - 50 cm)

4-Punkt Kugelgelenkhalterung
für Pfosten 50 - 85 mm

Universalhalterung 
Rohrdurchmesser 50 - 85 mm

Komplet ùañcuszków 

przeznaczony do 

zamontowania luster 

typu BM do sufitu

Komplet ùañcusz

przeznaczony do

zamontowania l

typu BM do suf

Mocowanie Odpowiednie rozwiàzanie dla kaýdej sytuacji

Uchwyt mocujàcy, czteropunktowy z 
przegubem kulowym, dla sùupków 50-85 mm

Mocowanie uniwersalne dla 
rur o úrednicy 50-85 mm

Opaska taúmowa

Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)

Jakie sà róýnice materiaùowe ?

Posiadajàce certyfikat TÜV lustra, majà masywnà konstrukcjæ. Stosowane w ramach produkcji metalizowanie 
powierzchni wewnætrznej lustra generuje doskonaùe odbicie. Dodatkowo wszystkie lustra firmy Dancop odporne 
sà na dziaùanie promieni UV. Uýywany standardowo do produkcji luster akryl jest 70 % mocniejszy od szkùa. 

W czym leýy przewaga luster firmy Dancop ?

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 
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?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Akryl Poliwæglan Inox - stal nierdzewna

Prawie niezniszczalny

Odporny na promienie UV 

Odporny na wysokà temperaturæ

Odporny na úrodki chemiczne

 70 % mocniejszy od szkùa

Odporny na promienie UV

Maùy ciæýar

Odpornoúã na uderzenia wg 

ISO 179-1

Prawie niezniszczalny 

Odporny na promienie UV

Maùy ciæýar

Niepalny



Lustra przemysùowe

L
u

s
tr

a
 p

rz
e

m
ys

ùo
w

e

Zalety luster firmy Dancop:

- Odporne na dziaùanie promieni UV

- Najbardziej masywne mocowanie na rynku:
  Uchwyt mocujàcy, czteropunktowy z przegubem kulowym
 
- Dostarczane z uchwytami mocujàcymi dla:
  - sùupków okràgùych o úrednicy od 50 do 85 mm  
  - sùupków z profili prostokàtnych i 
    kwadratowych od 50 do 90 mm
  - uchwyty do mocowania úciennego

- Sprawdzone na dziaùanie wiatru do 12   
  Stopni w skali Beauforta (Orkan > 117 km/godz )

- Doskonaùa optyka

- Prosty montaý

Trzy wskazówki dla wyboru wùaúciwego lustra :

    

Wielkoúã: 
Im wiæksze lustro, tym lepsza widocznoúã 
i  jakoúã optycznego odbicia.3

Materiaù:

Akryl : 70 % mocniejszy od szkùa
Poliwæglan : prawie niezniszczalny
Inox : odporny na dziaùanie wysokich temperatur 
i úrodków chemicznych

1  Miejsce montaýu:

2

Na zewnàtrz
Wewnàtrz

Wszystkie lustra firmy 
Dancop posiadajà 
certyfikat TÜV. 

Proszæ odwiedziã naszà 
stronæ internetowà :

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Europejska produkcja

16



Typ I.

Typ IV.

...zgodnie z europejsk¹ dyrektyw¹ CE-92-58 dotycz¹c¹ 

zaleceñ z zakresu Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy

Check Point
Mocowanie úcienne 

lub na sùupku:

Uchwyt czteropunktowy  

z przegubem kulowym

Mocowanie uniwersalne

Film pokazujàcy 
montaý lustra

Type  I. Type  IV.

Lustro przemysùowe typu Check 

Point podwyýsza widocznoúã i 

bezpieczeñstwo na stanowiskach 

pracy. Przy pomocy tego lustra 

moýna wyeliminowaã tzw. 

"martwe punkty " i widzieã to co 

normalnie jest niewidoczne.  

Stosujàc te lustra, unikniemy 

wypadków przy pracy i 

zwiàzanych z tym przestojów w 

produkcji. 

Uchwyt IV

Uchwyt I

Akryl, 40 x 60 cm
Akryl,  cm30 x 50

Uchwyt czteropunktowy z przegubem kulowym 
do montaýu úciennego lub na sùupku (fi 50-85 mm)
Uchwyt uniwersalny do montaýu úciennego lub na sùupku (fi 50-85 mm)

Akryl, 60 x 90 cm

Mocowanie standardowe :
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Pozycja pionowa

CP 40 X 60
CP 30 X 50

CP 60 X 90

2,8 kg
4,0 kg
7,6 kg

5 - 7 m
7 - 12 m

12 - 25 m
Mocowanie alternatywne dla CP 40 X 60 i CP 60 X 90:

L
u

s
tr

a
 p

rz
e

m
ys

ùo
w

e

Miejsce montaýu
wewnàtrz

Gwarancja
2 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Akryl  

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji
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Lustro typu Check Mirror

Bardzo dobre odbicie 
pozbawione odksztaùceñ 

CM 30 X 50
CM 40 X 60
CM 60 X 90

1,5 kg
2,0 kg
4,0 kg

1 m
1 m
1 m        

Akryl, 30 x 50 cm
Akryl, 40 x 60 cm
Akryl, 60 x 90 cm

Lustro Check Mirror zostaùo 
specjalnie zaprojektowane do 
nadzoru linii produkcyjnych. 
Pracownik moýe skontrolowaã 
oddzielnie kaýdy produkt , a 
specjalna krzywizna lustra 
dodatkowo go powiæksza , 
dziæki temu minimalizuje siæ 
koszty zwiàzane z niewykryciem 
bùædu sprawdzanego wyrobu.
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Gwarancja
2 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Akryl  

Mocowanie standardowe :
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 

Miejsce montaýu
wewnàtrz

18



Lustra drogowe typ TM 

Type  I. Type  IV.

Krawædê lustra oklejona 
folià odblaskowà typu RA2, 
znacznie poprawia 
widocznoúã. W ten sposób 
wszelkie drogi wjazdowe, 
wyjazdowe jak równieý 
skrzyýowania sà w peùni 
bezpieczne. 

TM AC 80

TM AC 80 X 100

TM PC 80

TM PC 80 X 100

TM INOX 80
TM INOX 60

TM AC 60

TM AC 60 X 80

TM PC 60

TM PC 60 X 80 

TM INOX 40 X 60 

TM AC 40 X 60

TM AC 100 X 120

TM PC 40 X 60

TM INOX 60 X 80

Akryl, ø 80 cm

Akryl, 80 x 100 cm

Poliwæglan, ø 80 cm

Poliwæglan, 80 x 100 cm

Inox, ø 80 cm
Inox, ø 60 cm

6,5 kg

10,0 kg

6,5 kg

10,0 kg

9,5 kg

9,0 kg

14,0 kg

9,0 kg

14,0 kg

11,0 kg
9,1 kg

5,5 kg

20,0 kg

5,5 kg

13,3 kg

9 - 15 m

15 - 22 m

9 - 15 m

9 - 15 m

15 - 22 m

15 - 22 m

22 - 27 m

15 - 22 m
9 - 15 m

15 - 22 m

22 - 27 m

9 - 15 m

27 - 32 m

15 - 22 m

9 - 15 m

Akryl, ø 60 cm

Akryl, 60 x 80 cm

Poliwæglan ø 60 , cm

Poliwæglan, 60 x 80 cm

Inox, 40 x 60 cm

Akryl, 40 x 60 cm

Akryl, 100 x 120 cm

Poliwæglan, 40 x 60 cm

Inox, 60 x 80 cm

?

Film pokazujàcy 
montaý lustra

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
5 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Akryl, Poliwæglan lub Inox

lustra okràgùe czteropunktowy uchwyt 
mocujàcy  z przegubem

 kulowym pozwala na ùatwe 
ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar 

Odlegùoúã 
obserwacji

M
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TM B AC 80

TM B PC 80

TM B PC 60 x 80

TM B AC 60

TM B PC 60

TM B AC 40 x 60
TM B AC 60 x 80
TM B AC 80 x 100

TM B PC 40 x 60

TM B PC 80 x 100

14 kg

14 kg

17 kg

17 kg

18 kg

10 kg
18 kg
27 kg

10 kg

27 kg

9 - 15 m

9 - 15 m

15 - 22 m

15 - 22 m

15 - 22 m

9 - 15 m
15 - 22 m
22 - 27 m

9 - 15 m

22 - 27 m

Polycarbonat

Naniesiona fabrycznie 
powùoka, zapobiega 
osadzaniu siæ pary. 

Akryl, okràgùe ø 80 cm

Poliwæglan, okràgùe ø 80 cm

Poliwæglan, 60 x 80 cm

Akryl, okràgùe 60 cmø 

Poliwæglan, ø 60 cm okràgùe 

Akryl, 40 x 60 cm
Akryl, 60 x 80 cm
Akryl, 80 x 100 cm

Poliwæglan, 40 x 60 cm

Poliwæglan, 80 x 100 cm
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Film pokazujàcy 
montaý lustra

lustra okràgùe

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
5 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Akryl lub Poliwæglan 

czteropunktowy uchwyt 
mocujàcy  z przegubem

 kulowym pozwala na ùatwe 
ustawienie lustra 

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 

           Pokryte nanopowùokà

Bez instalacji elektrycznej!

           Bez powùoki

20

Lustra drogowe typu TM-B 
nieparuj¹ce 



Lustra przemysùowe TM-I 
efektywnie podnoszà 
bezpieczeñstwo na terenie 
zakùadów przemysùowych. 
Masywna konstrukcja 
lustra gwarantuje jego 
dùugà ýywotnoúã i jest 
trafionà inwestycjà w 
Pañstwa zakùadzie.

TM-I AC 60

TM-I AC 60 X 80

TM-I AC 50

TM-I AC 40 X 60 
TM-I AC 80

Akryl, ø 60 cm

Akryl, 60 x 80 cm

5,2 kg

5,2 kg

6,4 kg

7,6 kg

8,2 kg

5 - 7 m

9 - 15 m

9 - 15 m

15 - 22 m

15 - 22 m

Akryl, 0 cmø 5

Akryl, 40 x 60 cm
Akryl, 0 cmø 8
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Film pokazujàcy 
montaý lustra

czteropunktowy uchwyt 
mocujàcy  z przegubem

 kulowym pozwala na ùatwe 
ustawienie lustra 

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
5 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Akryl  

Lustra drogowe typu TM-I
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Type  I. Type  IV.

TM PC 360 6,0 kg 9 - 15 m
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Film pokazujàcy 
montaý lustra

czteropunktowy uchwyt 
mocujàcy  z przegubem

 kulowym pozwala na ùatwe 
ustawienie lustra 

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
5 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Materiaù 
Poliwæglan 

 
Poliwæglan
gruboúã 6 mm

Poliwæglan z zielono/ýóùtà folià odblaskowà

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 

Lustro typu PANORAMA 
z prawie niezniszczalnego poliwæglanu

Lustro PANORAMA dziæki 
unikalnej krzywiênie 
pozwala na panoramiczny 
widok 180 stopni.  
Zielono/ýóùta folia 
odblaskowa poprawia 
widocznoúã w nocy i w 
czasie niekorzystnych 
warunków pogodowych.
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Lustro typu TRANSPO 180°

Miejsce montaýu
wewnàtrz

Nasze lustro Transpo 
umoýliwia kàt widzenia 
180 stopni. W zwiàzku z 
czym w lustrze moýna 
dostrzec wiækszy obszar.  
Masywna budowa 
gwarantuje jego dùugà 
ýywotnoúã.

TRANSPO AC 80

TRANSPO AC 45
TRANSPO AC 60

5,8 kg

1,5 kg
3,4 kg

15 - 20 m

1 - 2 m
9 - 15 m

Akryl 80 cm 

Akryl 45 cm 
Akryl 60 cm 
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Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Materiaù 
Akryl  

Mocowanie
do úciany

Gwarancja
2 lat
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Type  I. Type  IV.

moýliwe ustawienie lustra w 

pionie i poziomie

 

OHNE Reflektoren

US TM-I 60

US Typ1 80100

US TM-I 80 x 100

US TM-I 50

US Typ1 6080 

US TM-I 60 X 80 

US Typ1 4060

US TM-I 40 X 60
Akryl, ø 60 cm

Akryl, 80 x 100 cm

Akryl, 80 x 100 cm

4,5 kg

7,0 kg

7,0 kg

5,0 kg

11,5 kg

11,5 kg

4,5 kg

4,5 kg

5 - 7 m

15 - 22 m

15 - 22 m

9 - 15 m

9 - 15 m

9 - 15 m

Akryl, 0 cmø 5

Akryl, 60 x 80 cm

Akryl, 60 x 80 cm

Akryl, 40 x 60 cm

Akryl, 40 x 60 cm

MIT Reflektoren

5 - 7 m

5 - 7 m
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Film pokazujàcy 
montaý lustra

lustra okràgùe

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Materiaù 
Akryl  

Gwarancja
2 lat

Mocowanie
Na sùupku lub do úciany

Lustra uniwersalne typu 
UNI-SIG sà 
ekonomicznà 
alternatywà. Podnoszà 
bezpieczeñstwo na 
parkingach, wjazdach i 
wyjazdach oraz na 
terenach 
przemysùowych.

24

Lustra uniwersalne typu UNI-SIG - 
                
                   

z foli¹ odblaskow¹ lub bez
     



Lustra obserwacyjne typu SM

Dziæki masywnej 
konstrukcji i tylnej 
obudowie, lustra te moýna 
montowaã wewnàtrz i na 
zewnàtrz pomieszczeñ. 
Róýne wielkoúci pozwalajà 
na montaý w wielu 
miejscach.

SM 50

SM 40 X 60

SM 35

SM 60 X 80

SM 80 
SM 60

Akryl, ø 50 cm

Akryl, 40 x 60 cm

1,0 kg

5,5 kg

6,0 kg

2,5 kg

3,0 kg

4,0 kg

1 - 4 m

15 - 22 m

15 - 22 m

5 - 7 m

9 - 15 m

9 - 15 m

Akryl,  cmø 35

Akryl, 60 x 80 cm

Akryl, ø 80 cm
Akryl, ø 60 cm
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?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

lustra okràgùe Mocowanie standardowe :
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Materiaù 
Akryl  

Gwarancja
2 lat

25

Mocowanie
do úciany
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Lustra typu TRANSPO 25 
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa wózkom widùowym 

Idealne jako lusterko 

wsteczne w wózkach widùowych

Type  I. Type  IV.

Mocowanie
do przykræcenia

TRANSPO 25 0,6 kg 1 - 2 mAkryl 25 cm 

Lustro podwyýsza 
bezpieczeñstwo pieszych i 
kierowców wózków 
widùowych. Dokùadne 
odbicie w lustrze pozwala 
na szybkie zapoznanie siæ 
z sytuacjà panujàcà 
podczas pracy.
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 www.dancop.com

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Materiaù 
Akryl  

Gwarancja
2 lat
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Lustra przemysùowe ze stali 
nierdzewnej INOX Odporne na dziaùanie wysokiej 

temperatury do 350 stopni C
ze zdejmowalnà ramkà z PVC 

Ten wariant lustra wykonany 
jest ze stali nierdzewnej 
INOX i pozwala na montaý w 
miejscach gdzie panuje 
bardzo wysoka temperatura 
oraz w zakùadach gdzie 
produkowane sà artykuùy 
spoýywcze. Ramkæ z PVC 
moýna w ùatwy sposób zdjàã.

INOX HF 60
INOX HF 45 X 60

Ø 60 cm
9,1 kg
9,1 kg

9 - 15 m
9 - 15 m

45 x 60 cm

z zdejmowalnà ramkà z PVC

Materiaù 
stal nierdzewna 
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?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Mocowanie standardowe :
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Gwarancja
2 lat

27

Mocowanie
do úciany



BM 60-3

BM 80-3

BM 100-3

Lustra panoramiczne 360 stopni
Wiêksze bezpieczeñstwo w Pañsta firmie

BM 60-3

BM PC 60
BM 125-3

BM 80-3
BM 90-3
BM 100-3

3095

Akryl, 60 cm

Poliwæglan, 60 cm
3,7 kg 49 cm

1,2 kg 29 cm

1,2 kg 29 cm

1,8 kg 35 cm
2,3 kg 37 cm
2,8 kg 38 cm

50 - 60 m

16 - 20 m

16 - 20 m

21 - 30 m
30 - 40 m
40 - 50 m

Akryl, 125 cm

Akryl, 80 cm
Akryl, 90 cm
Akryl, 100 cm

BM 360

Komplet ùañcuszków montaýowych 
dostarczamy oddzielnie.

Lustra panoramiczne 
mogà byã montowane w 
kaýdym zakùadzie 
przemysùowym. 
Montowane pod sufitem 
lustra 360 stopni 
zapewniajà najlepiej, 
bezpieczeñstwo na 
skrzyýowaniach. 

3097
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 www.dancop.com

Miejsce montaýu
wewnàtrz

Materiaù 
Akryl lub Poliwæglan 

Gwarancja
2 lat

28

Zapewniajà najwiæksze pole widzenia z 

luster dostæpnych na rynku.

Mocowanie
przy pomocy ùañcuszków lub bezpoúrednio do sufitu 

Promieñ
póùkuli lustra 

ùañcuch montaýowy  
ùañcuch montaýowy dla BM 125-3  



BM 180 BM 90

Zapewniajà najwiæksze pole widzenia z luster dostæpnych na rynku.

Lustra panoramiczne 90 i 180 stopni
wiæcej bezpieczeñstwa w Pañstwa firmie

Mocowanie
úciana, sufit lub w rogu pomieszczenia

Lustra 90 i 180 stopni 
zabezpieczajà drogi oraz 
przejúcia w celu 
zminimalizowania ryzyka 
wypadków. Moýna je w 
ùatwy sposób szybko i 
efektywnie zamontowaã.

BM 60-2

BM 60-1

BM 80-2

BM 80-1

BM 100-2

BM 100-1

0,6 kg

0,2 kg

29 cm

29 cm

0,8 kg

0,4 kg

35 cm

35 cm

1,3 kg

0,7 kg

38 cm

38 cm

10 - 15 m
15 - 20 m
25 - 30 m

Akryl, 60 cm

Akryl, 60 cm

Akryl, 80 cm

Akryl, 80 cm

Akryl, 100 cm

Akryl, 100 cm

BM 180

BM 90
10 - 15 m
15 - 20 m
25 - 30 m
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?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com

Miejsce montaýu
wewnàtrz

Materiaù 
Akryl  

Gwarancja
2 lat

29

Promieñ
póùkuli lustra 



Lustra obserwacyjne typu EC

Mocowanie
do úciany

Lustra EC sà tañszym 
wariantem luster 
obserwacyjnych do 
nadzoru pomieszczeñ 
sklepowych i zakùadów 
produkcyjnych. 
Dostarczany w komplecie 
uchwyt pozwala na 
optymalne ustawienie 
lustra.

EC-RS 30

EC-US 30

EC-RS 80 EC-US 80
EC-RS 70 EC-US 70

EC-RS 40

EC-US 40
EC-RS 40X60
EC-RS 50

EC-US 50EC-RS 60
EC-US 60EC-RS 60X80

Akryl, 0 cmø 3

Akryl, 0 cmø 3

Akryl, ø 80 cm Akryl, ø 80 cm
2,8 kg 4,5 kg

1,2 kg

1,2 kg

4,0 kg 6,5 kg

1,4 kg

1,5 kg
2,2 kg
1,8 kg

2,4 kg2,4 kg
3,5 kg3,4 kg

12 - 17 m 12 - 17 m

1 - 4 m

1 - 4 m

15 - 22 m 15 - 22 m

1 - 5 m

1 - 5 m
1 - 5 m
5 - 7 m

5 - 7 m9 - 15 m
9 - 15 m9 - 15 m

Akryl, ø 70 cm Akryl, ø 70 cm

Akryl, ø 40 cm

Akryl, ø 40 cm
Akryl, 40x60 cm
Akryl, ø 50 cm

Akryl, ø 50 cmAkryl, ø 60 cm
Akryl, ø 60 cmAkryl, 60x80 cm

Przeznaczone do montaýu wewnàtrz pomieszczeñ

Przeznaczone do montaýu na zewnàtrz 
lub wewnàtrz pomieszczeñ

* Przykùad : úcianka tylna lustra EC-US
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Mocowanie standardowe :
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

www.dancop.com

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Materiaù 
Akryl  

Gwarancja
2 lat
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Lustra inspekcyjne typu IS 

Rozciàgane od 40-110 cm

Ramiæ teleskopowe 

       z aluminium

Na skutek zintegrowanego 

rozmieszczenia diod LED, 

podúwietlenie jest bardzo 

efektywne i nie odbija 

siæ w lustrze.

Type  I. Type  IV.

Gwarancja
gwarancja na dziaùanie 5 lat

dla instalacji elektrycznej 1 rok

Lustro inspekcyjne jest 
idealne do kontroli podwozi. 
Dziæki podúwietleniu moýna 
je uýywaã w dzieñ i w nocy. 
Jego maùy ciæýar pozwala na 
ùatwe przenoszenie i 
obsùugæ.

IS 25

IS-L 25

IS 20 X 40

IS-L 35

IS-L 20 X 40
IS 35

okràgùe, Ø 25 cm

okràgùe z podúwietleniem ø 25 cm, 

2,2 kg

2,0 kg

2,2kg

1,4 kg

1,4 kg

2,0 kg

z kóùkami, 20 x 40 cm

z kóùkami i podúwietleniem, okràgùe ø 35 cm 

z kóùkami i podúwietleniem, 20 x 40 cm
z kóùkami, okràgùe, ø 35 cm

Kóùka z poliuretanu wyposaýone 

sà w ùoýyska kulkowe, 

które gwarantujà dùugi 

okres uýytkowania. 
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?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Materiaù 
Akryl  
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Lustra pùaskie z akrylu

Lustra pùaskie typu IP sà 
uniwersalne w uýyciu. 
Mocowanie do sufitu przy 
pomocy ùañcuszków 
(oddzielnie dostarczane) 
lub do úciany. Posiada 
aluminiowà ramæ.

IP AC 40 X 60

2,0 kg

1 - 4 mAkryl 30 x 40 cm

Mocowanie
sufit albo úciana

IP AC 30 X 40

IP AC 60 X 80
IP AC 30 X 100
IP AC 50 X 100
IP AC 75 X 100

Akyrl 40 x 60 cm
Akyrl 60 x 80 cm
Akyrl 30 x 100 cm
Akyrl 50 x 100 cm
Akyrl 75 x 100 cm

1 - 6 m
1 - 6 m
1 - 8 m
1 - 8 m

1 - 10 m
3,0 kg
3,8 kg

2,8 kg
1,6 kg
0,8 kg
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

www.dancop.com
Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 

Materiaù 
Akryl  

Gwarancja
2 lat

Miejsce montaýu
wewnàtrz

32



Lustra sklepowe



4-Punkt Kugelgelenkhalterung 

für Pfosten 50 - 85 mm

Universalhalterung

Rohrdurchmesser 50 - 85 mm

Bandschellenadapter 

Teleskopwandhalterung (30 - 50 cm)

Kettenset zur Decken-

befestigung der BM-Spiegel

Teleskopwandhalterung  (30 - 50 cm)

Jakie sà róýnice materiaùowe ?

Lustro z poliwæglanu jest prawie niezniszczalne i odporne na silne uderzenia. Montuje siæ je w miejscach 
szczególnie niebezpiecznych, jak wiæzienia, klinki, naraýonych na wandalizm oraz w przemyúle spoýywczym. 

Kiedy naleýy zastosowaã lustro z poliwæglanu ? 
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eMocowanie Odpowiednie rozwiàzanie dla kaýdej sytuacji

Uchwyt mocujàcy, czteropunktowy z 
przegubem kulowym, dla sùupków 50-85 mm

Mocowanie uniwersalne dla 
rur o úrednicy 50-85 mm

Komplet ùañcuszków 

przeznaczony do 

zamontowania luster 

typu BM do sufitu

Komplet ùañcusz

przeznaczony do

zamontowania l

typu BM do suf

Opaska taúmowa

Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)Uchwyt teleskopowy (30 - 50 cm)

www.dancop.com

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 
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Akryl Poliwæglan Inox - stal nierdzewna

Prawie niezniszczalny

Odporny na promienie UV 

Odporny na wysokà temperaturæ

Odporny na úrodki chemiczne

 70 % mocniejszy od szkùa

Odporny na promienie UV

Maùy ciæýar

Odpornoúã na uderzenia wg 

ISO 179-1

Prawie niezniszczalny 

Odporny na promienie UV

Maùy ciæýar

Niepalny



 
     Dancop posiadajà 
     certyfikat TÜV. 

Wszystkie lustra firmy 

 Die Größe:3

Das Material:

1  Einsatz:

2

Zalety luster firmy Dancop:

- Odporne na dzia anie promieni UV

- Stabilna konstrukcja zapewnia dùugà   
  ýywotnoúã lustra 

- Znajdujàce siæ w zestawie mocowania 
  pozwalajà na stabilne zamocowanie i  
  precyzyjne ustawienie lustra 

- Róýne wielkoúci umoýliwiajà ich montaý w  
  kaýdym miejscu  
 
- Bardzo dobre odbicie lustrzane bez   
  znieksztaùceñ

- Prosty montaý

ù

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Europejska produkcja

Trzy wskazówki dla wyboru wùaúciwego lustra :

Wielkoúã: 
Im wiæksze lustro, tym lepsza widocznoúã 
i  jakoúã optycznego odbicia.3

Materiaù:

Akryl : 70 % mocniejszy od szkùa
Poliwæglan : prawie niezniszczalny
Inox : odporny na dziaùanie wysokich temperatur 
i úrodków chemicznych

1  Miejsce montaýu:

2

Na zewnàtrz
Wewnàtrz

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com
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Proszæ odwiedziã naszà 
stronæ internetowà :
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BM 60-3

BM 80-3

BM 100-3

Lustra panoramiczne 360 stopni
Wiêksze bezpieczeñstwo w Pañstwa sklepach

BM 60-3

BM PC 60
BM 125-3

BM 80-3
BM 90-3
BM 100-3

3095

Akryl, 60 cm

Poliwæglan, 60 cm
3,7 kg 49 cm

1,2 kg 29 cm

1,2 kg 29 cm

1,8 kg 35 cm
2,3 kg 37 cm
2,8 kg 38 cm

50 - 60 m            

16 - 20 m            

16 - 20 m            

21 - 30 m            
30 - 40 m            
40 - 50 m            

Akryl, 125 cm

Akryl, 80 cm
Akryl, 90 cm
Akryl, 100 cm

ùañcuch montaýowy  

BM 360

Dziæki doskonaùemu 
widokowi dookoùa, lustra te 
nadajà siæ do obserwacji 
przestrzeni sklepowych i sà 
jednà z tanich i 
skutecznych metod 
zapobiegajàcych 
kradzieýom sklepowym.

3097
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?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Zapewniajà najwiæksze pole widzenia z 

luster dostæpnych na rynku.

Komplet ùañcuszków montaýowych 
dostarczamy oddzielnie.

Mocowanie
przy pomocy ùañcuszków lub bezpoúrednio do sufitu 

Miejsce montaýu
wewnàtrz

Materiaù 
Akryl lub Poliwæglan 

Gwarancja
2 lat

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 www.dancop.com 36

ùañcuch montaýowy dla BM 125-3  

Promieñ
póùkuli lustra 



BM 180 BM 90

Lustra panoramiczne 90 i 180 stopni
Wiêksze bezpieczeñstwo w Pañstwa sklepach

Dziæki doskonaùemu widokowi 

panoramicznemu, bardzo dobre 

do obserwacji regaùów i 

przestrzeni sklepowych. Nasze 

lustra moýna skutecznie 

montowaã nad regaùami i z 

przodu sklepu. Mocowanie do 

úciany lub sufitu - otwory 

mocujàce umieszczone na 

brzegu lustra.

BM 60-2

BM 60-1

BM 80-2

BM 80-1

BM 100-2

BM 100-1

0,6 kg

0,2 kg

29 cm

29 cm

0,8 kg

0,4 kg

35 cm

35 cm

1,3 kg

0,7 kg

38 cm

38 cm

10 - 15 m
15 - 20 m

Akryl, 60 cm

Akryl, 60 cm

Akryl, 80 cm

Akryl, 80 cm

Akryl, 100 cm

Akryl, 100 cm

BM 90

25 - 30 m

BM 180

25 - 30 m

10 - 15 m
15 - 20 m
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Zapewniajà najwiæksze pole widzenia z luster dostæpnych na rynku.

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Miejsce montaýu
wewnàtrz

Materiaù 
Akryl  

Gwarancja
2 lat

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com

Tiefe 

37

Mocowanie
úciana, sufit lub w rogu pomieszczenia



Lustra obserwacyjne typu SM

SM 50

SM 40 X 60

SM 35

SM 60 X 80

SM 80 
SM 60

Akryl, ø 50 cm

Akryl, 40 x 60 cm

1,0 kg

5,5 kg

6,0 kg

2,5 kg

3,0 kg

4,0 kg

1 - 4 m

15 - 22 m

15 - 22 m

5 - 7 m

9 - 15 m

9 - 15 m

Akryl,  cmø 35

Akryl, 60 x 80 cm

Akryl, ø 80 cm
Akryl, ø 60 cm

Material 
Acryl

Nasze lustra SM 
montowane sà w sklepach 
oraz zakùadach 
przemysùowych. Dziæki 
lekko wypukùemu 
ksztaùtowi zapewniajà 
bardzo dobry widok na 
duýe powierzchnie i 
eliminujà tzw "martwe 
punkty". 
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?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Mocowanie standardowe :
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Mocowanie
do úciany

Gwarancja
2 lat

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 www.dancop.com 38



Lustra obserwacyjne typu EC

EC-RS 30           Akryl, ø 30 cm     1,2 kg        1-4 m

EC-US 30     Akryl, ø 30 cm     1,2 kg           1-4 m

EC-RS 80           Akryl, ø 80 cm     4,0 kg    15-22 m EC-US 80     Akryl, ø 80 cm     6,5 kg       15-22 m
EC-RS 70           Akryl, ø 70 cm     2,8 kg    12-17 m EC-US 70     Akryl, ø 70 cm     4,5 kg       12-17 m

EC-RS 40           Akryl, ø 40 cm     1,4 kg        1-5 m

EC-US 40     Akryl, ø 40 cm     1,5 kg           1-5 m
EC-RS 40X60    Akryl, 40x60 cm  2,2 kg        1-5 m
EC-RS 50           Akryl, ø 50 cm     1,8 kg        5-7 m

EC-US 50     Akryl, ø 50 cm     2,4 kg           5-7 mEC-RS 60           Akryl, ø 60 cm     2,4 kg      9-15 m
EC-US 60     Akryl, ø 60 cm     3,5 kg         9-15 mEC-RS 60X80    Akryl, 60x80 cm  3,4 kg      9-15 m

Lustra obserwacyjne EC 
sà tanim wariantem do 
obserwacji przestrzeni 
sklepowych i stanowisk 
produkcyjnych.

* Przykùad : úcianka tylna lustra EC-US
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Mocowanie standardowe :
Uchwyt teleskopowy 30-50 cmNr. artykuùu Opis Ciæýar 

Odlegùoúã 
obserwacji

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Materiaù 
Akryl  

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Mocowanie
do úciany

Gwarancja
2 lat

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com39

Przeznaczone do montaýu wewnàtrz pomieszczeñ

Przeznaczone do montaýu na zewnàtrz 
lub wewnàtrz pomieszczeñ



T-5T-3

Lustra kasowe

T-5
T-3

0,8 kg
0,6 kg

1 - 3 m
1 - 3 m

Akryl, 38x34x34 cm
Akryl, 36x30x30 cm

Lustra kasowe umoýliwiajà 
sprawdzenie 
niewidocznych miejsc. 
Mocowanie posiada 
elastycznà regulacjæ.

Model T3 z mocowaniem 
úrubowym
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?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Miejsce montaýu
wewnàtrz

Materiaù 
Akryl  

Mocowanie
do úciany/do regaùu

Gwarancja
2 lat

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 www.dancop.com 40



Lustra ze stali nierdzewnej 

Ten wariant lustra 
wykonany jest ze stali 
nierdzewnej INOX i pozwala 
na montaý w miejscach 
gdzie panuje bardzo 
wysoka temperatura oraz w 
zakùadach gdzie 
produkowane sà artykuùy 
spoýywcze. Ramkæ z PVC 
moýna w ùatwy sposób 
zdjàã.

INOX HF 60
INOX HF 45 X 60

okràgùe Ø 60 cm
9,1 kg
9,1 kg

9 - 15 m
9 - 15 m

45 x 60 cm
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Mocowanie standardowe :
Uchwyt teleskopowy 30-50 cm

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Miejsce montaýu
na zewnàtrz lub wewnàtrz

Mocowanie
do úciany

Gwarancja
2 lat

Odporne na dziaùanie wysokiej 

temperatury do 350 stopni C
ze zdejmowalnà ramkà z PVC  

z zdejmowalnà ramkà z PVC

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com41

Materiaù 
stal nierdzewna 
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www.dancop.com

Nasze lustro Inpex check 
out pozwala na 
obserwacjæ w strefach 
gdzie rozmieszczone sà 
kasy. Zmniejsza ryzyko 
kradzieýy i pozwala na 
dyskretne spojrzenie do 
wózka z zakupami. 
Mocowanie przy pomocy 
ùañcuszków.

IP AC 40 X 60

2,0 kg

1 - 4 mAkryl 30 x 40 cmIP AC 30 X 40

IP AC 60 X 80
IP AC 30 X 100
IP AC 50 X 100
IP AC 75 X 100

Akryl 40 x 60 cm
Akryl 60 x 80 cm
Akryl 30 x 100 cm
Akryl 50 x 100 cm
Akryl 75 x 100 cm

1 - 6 m
1 - 6 m
1 - 8 m
1 - 8 m

1 - 10 m
3,0 kg
3,8 kg

2,8 kg
1,6 kg
0,8 kg
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?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Miejsce montaýu
wewnàtrz

Materiaù 
Akryl  

Gwarancja
2 lat

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 www.dancop.com

Lustra pùaskie z akrylu

42

Mocowanie
sufit albo úciana



Lustro typu INPEX Check out

IP 30 x 100 1,2 kg 1 - 3 mAkryl, 30 x 100 cm

Mocowanie
do sufitu

Nasze lustro Inpex check 
out pozwala na 
obserwacjæ w strefach 
gdzie rozmieszczone sà 
kasy. Zmniejsza ryzyko 
kradzieýy i pozwala na 
dyskretne spojrzenie do 
wózka z zakupami. 
Mocowanie przy pomocy 
ùañcuszków.
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Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Nr. artykuùu Opis Ciæýar 
Odlegùoúã 
obserwacji

Miejsce montaýu
wewnàtrz

Materiaù 
Akryl  

Gwarancja
2 lat

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com43



Wy³¹czny dystrybutor



Chcà Pañstwo zostaã dystrybutorem 

produktów typu A-Safe ?

Ýàdajcie Pañstwo dalszych informacji ! 

- najbardziej innowacyjna ochrona na rynku

- specjalne elastyczne tworzywo z pamiæcià ksztaùtu, zawsze po kolizji   
  wraca do swej pozycji

- moýna montowaã na zewnàtrz i wewnàtrz

- 100 % recykling

- prosty montaý i dostarczany z wszystkimi potrzebnymi czæúciami  
  montaýowymi

- nie wymaga napraw po kolizji

- róýnorodne moýliwoúci zastosowania

- w zaleýnoúci od potrzeb moýliwoúã indywidualnego dopasowania  

A-Safe jest wynalazcà 
najbardziej innowacyjnego 
systemu ochrony w obecnym 
czasie.
Tradycyjne systemy ochrony w 
odniesieniu do gospodarki nie 
przedstawiajà ýadnej innej 
alternatywy. 

Instalacja

W zakres dostawy wchodz¹
specjalnie mocowania 
zaprojektowane dla
A-Safe. Dlatego polecamy 
stosowanie kotew wy³¹cznie
dostarczanych przez nas!

www.dancop.com

Film wideo :

Proszæ mnie zeskanowaã

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com



 Moýna montowaã na zewnàtrz i wewnàtrz

Zabezpieczenie chroni czæúã przednià 
regaùów, które sà umieszczone na 
powierzchniach magazynowych, 
zarówno wewnàtrz jak i na zewnàtrz 
pomieszczeñ.

Po zainstalowaniu ochrona nie styka 
siæ fizycznie i bezpoúrednio z 
chronionym regaùem. To pozwala jej na 
przechwytywanie i absorbowanie 
wszelkich uderzeñ, bez przenoszenia 
ich na regaù.
Koszty i prace zwiàzane z 
utrzymaniem regaùów sà zredukowane 
do minimum.

Wchodzàce w skùad dostawy úruby z 
ùbem stoýkowym, uùatwiajà prosty 
montaý i chronià opony sztaplarek. 
Znajdujàcy siæ zaú pierúcieñ, 
dodatkowo osùabia energiæ uderzenia.

Zabezpieczenie regaùów jednorzædowe

Regalschutz 

Zabezpieczenie regaùu jednorzædowe 2,5 m  RE1-4
RE1-2

Wysokoúã: 375 mm, Ø Sùupek koñcowy 225 mm     30,9 kg 

Opis Wymiary                                                    Ciæýar DùugoúãArt. Nr.

Elementy mocujàce sà w zakresie dostawy

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Pierúcieñ

Pierúcieñ

Zabezpieczenie regaùu jednorzædowe 1,1 m  Wysokoúã: 375 mm, Ø Sùupek koñcowy 225 mm     30,9 kg 

www.dancop.com
Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 



Zabezpieczenie regaùów dwurzædowe
Zabezpieczenie chroni czæúã 
przednià regaùów, które sà 
umieszczone na powierzchniach 
magazynowych, zarówno wewnàtrz 
jak i na zewnàtrz pomieszczeñ.

Po zainstalowaniu ochrona nie styka 
siæ fizycznie i bezpoúrednio z 
chronionym regaùem. To pozwala jej 
na przechwytywanie i absorbowanie 
wszelkich uderzeñ, bez 
przenoszenia ich na regaù.
Koszty i prace zwiàzane z 
utrzymaniem regaùów sà 
zredukowane do minimum.

Wchodzàce w skùad dostawy úruby z 
ùbem stoýkowym, uùatwiajà prosty 
montaý i chronià opony sztaplarek. 
Znajdujàcy siæ zaú pierúcieñ , 
dodatkowo osùabia energiæ 
uderzenia.

RE2-4
RE2-2

Regalschutz 

 Moýna montowaã na zewnàtrz i wewnàtrz

Elementy mocujàce sà w zakresie dostawy

Podwójna iloúã belek =

wyýszy stopieñ absorbowania energii 

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Opis Wymiary                                                    Ciæýar DùugoúãArt. Nr.
Zabezpieczenie regaùu dwurzædowe 2,5 m  Wysokoúã: 515 mm, Ø Sùupek koñcowy 225 mm     39,9 kg 

Zabezpieczenie regaùu dwurzædowe 1,1 m  Wysokoúã: 515 mm, Ø Sùupek koñcowy 225 mm     33,6 kg 

www.dancop.com
Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com



 Sùupek koñcowy,  400 mmWysokoúãVB-E
Sùupek úrodkowy, Wysokoúã 400 mmVB-M

 Rura standardowa 1350 mm ,  200 mm, 9,2 kg Dùugoúã ØVB-R
 Rura do indywidualnego przyciæcia 1400-1750 mm, Ø 200 mmVB-I

OpisArt. Nr. 

Bariera do ciàgów komunikacyjnych

Oddzielenie od dróg komunikacyjnych 

Bariery sùuýà do ochrony maszyn, 
wyposaýenia hal produkcyjnych, 
magazynów oraz pracowników. 
Dziæki prostemu montaýowi w 
systemie moduùowym, moýna 
samemu indywidualnie dobraã 
dùugoúci barier i szybko w prosty 
sposób odgrodziã nimi ciàgi 
komunikacyjne, piesze lub  
powierzchnie produkcyjne. Sùupki 
montowane na koñcach ciàgów 
komunikacyjnych sà znaczàcym 
uzupeùnieniem.

Elementy mocujàce sà w zakresie 
dostawy  

Prezentacja dziaùania

Indywidualne przyciæcie dostæpne natychmiast bezpoúrednio z magazynu !

Moýna montowaã na zewnàtrz i wewnàtrz

Film wideo : 

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com
Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 



Sùupek koñcowy, Wysokoúã 1171 mmFS-M-E

Komplet 3 belek do indywidualnego przyciæcia, dùugoúã od 500-1400 mm FS-HI

Sùupek úrodkowy, Wysokoúã 1171 mmFS-M-M

Komplet 3 belek 1500 mmdùugoúã FS-H1
Eckpfosten 90°  *, Wysokoúã 1171 mmFS-M-W90

OpisArt. Nr.

*Róýne rozwiàzania dla sùupków

Moýna montowaã na zewnàtrz i wewnàtrz

Bariery elastyczne

Oddzielenie powierzchni produkcyjnych/ciàgów pieszych

Bariery elastyczne sà 
innowacyjnym i ekonomicznym 
rozwiàzaniem na oddzielenie 
ciàgów pieszych od dróg 
komunikacji wewnætrznej. Dziæki 
systemowi moduùowemu i 
moýliwoúci indywidualnego 
przyciæcia, dostarczymy zestaw 
na miaræ Pañstwa potrzeb. 

Elementy mocujàce sà w 
zakresie dostawy  

Po kolizjiPodczas kolizji

Film wideo : 

www.dancop.com

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Indywidualne przyciæcie dostæpne natychmiast bezpoúrednio z magazynu !

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com



Barierka do ochrony maszyn
Barierka do ochrony maszyn
Barierka do ochrony maszyn

1171 mm    21,0 kg

1171 mm    24,5 kg
1171 mm    22,0 kg

1,0 mFS-FU1
1,5 mFS-FU2
2,0 mFS-FU3

Moýna montowaã na zewnàtrz i wewnàtrz

Barierka do ochrony maszyn
Jeýeli niezbædna jest ochrona 
przed niebezpiecznymi 
pojazdami, wówczas polecamy 
ùatwe do zamontowanie solidne 
barierki, chroniàce maszyny i 
pracowników.

Barierki oferujemy w 3 róýnych 
wymiarach. 

Elementy mocujàce w zakresie 
dostawy.
  

Oddzielenie powierzchni produkcyjnych/ciàgów pieszych

Sùupki

Sùupek
Sùupek 
Sùupek z pierúcieniem obrotowym

Wysokoúã 1200 mm, Ø 200 mm   22,0 kg

Wysokoúã 1200 mm, Ø 225 mm    29,0 kg
 750 mm, Ø 200 mm      17,0 kgWysokoúã 

BO50-10
BO50-20
BO50-30

OpisArt. Nr. Wymiary                                                Ciæýar

Nasze elastyczne sùupki absorbujà 
energiæ uderzenia. W 
przeciwieñstwie do sùupków 
stalowych , bardzo maùo energii 
przenosi siæ na elementy mocujàce 
sùupek do podùoýa, w zwiàzku z 
czym uniemoýliwia to wyrwanie 
sùupka. Dziæki odpowiednio 
opracowanemu tworzywu 
sztucznemu na sùupku nie powstajà 
ýadne uszkodzenia po uderzeniu 
pojazdu i naprawa nie jest 
konieczna.

Ze wzglædu na ostrzegawczy kolor , 
sùupki te idealnie nadajà sie do 
ochrony maszyn i pracowników. 
W ofercie posiadamy równieý 
specjalne wykonanie z pierúcieniem 
obrotowym.

Standardowe wysokoúci to 400, 
750 i 1200 mm.

BO50-40 Sùupek Wysokoúã 400 mm, Ø 200 mm 12,0 kg

Art. Nr.                                                                      Dùugoúã    Wysokoúã   CiæýarOpis

 Moýna montowaã na zewnàtrz i wewnàtrz

Elementy mocujàce sà w zakresie dostawy  

www.dancop.com

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 



Ochrona regaùów

Posiada Certyfikat TUV - FEM 10.2.02.

A-Safe typu Rack Guard absorbuje energiæ uderzenia i 

wraca do swojego ksztaùtu wyjúciowego.

Ochrona A-Safe typu Rack Guard jest najbardziej innowacyjnà i 
efektywnà ochronà regaùów na rynku.

Posiadajàca certyfikat ochrona regaùów Rack 
Guard  jest najbardziej innowacyjnà i efektywnà 
na rynku.
Prosty montaý bez uýycia narzædzi , umoýliwia 
szybkie uýycie , ùatwà obsùugæ podczas 
przeprowadzanych co roku , ustawowo kontroli 
regaùów. 
Rack Guard mocowany jest bezpoúrednio na 
nodze regaùu. Przez to , ýe nie posiada 
mocowania do podùoýa , zostaje 
wyeliminowany najsùabszy punkt, który 
majà  konwencjonalne ochrony 
regaùów :
uszkodzenie kotw i szkody w 
podùodze podczas kolizji nie majà 
miejsca.
Takýe dziæki jego wàskiej budowie 
przypadkowe úciàgniæcie ochrony z nogi 
regaùu, podczas zdejmowania palety jest 
niemoýliwe. 

Ùatwy montaý 

       bez narzædzi

Film wideo : 

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Ochrona regaùuRG-1
Ochrona regaùu   L  RG-2

S/ M     75 - 100 mm   
    100 - 125 mm 

Art. Nr.   Opis                 Wielkoúã   Szerokoúã regaùu   

600 mm
600 mm

Wysokoúã

www.dancop.com





Osùona sùupa

Osùona sùupa

Osùona sùupa

30130

30220

30110

Osùona sùupa

Osùona sùupa

30210

30230

30120

OpisArt. No.

Ø 620 mm260x260

Ø 820 mm210x210

Ø 620 mm160x160

Ø 820 mm160x160

Ø 820 mm260x260

Ø 620 mm210x210

Úrednica       Wysokoúã   Ciæýar Dla sùupów 

 1100 mm

 1100 mm

 1100 mm

 21,0 kg

 31,0 kg

 20,0 kg

 1100 mm

 1100 mm

 1100 mm

 30,5 kg

 29,5 kg

 21,5 kg

Osùona úciany z odblaskiem

Osùona naroýy z odblaskiem

30410

30420
Zestaw montaýowy dla osùony úciany

Zestaw montaýowy dla osùony naroýy

WFIX

EFIX

Opis                                                     Dùugoúã  Wysokoúã  CiæýarArt. Nr.
250 mm

250 mm

600 mm

600 mm

 1,0 kg

 1,2 kg

Osùona úcian i naroýy

Z polietylenu

Ta seria produktów sùuýy do 
ochrony inwentarza i 
budynków. Energia uderzenia 
absorbowana jest dziæki 
komorom powietrznym. 
Oferowanà przez nas osùonæ 
úcian i naroýy moýna ùatwo 
zamocowaã, jest bardzo 
odporna a dla lepszej 
widocznoúci wyposaýona w 
powierzchnie odblaskowe.

Osùona naroýy

 Montaý na zewnàtrz i wewnàtrz

Ochrona sùupów 

Z polietylenu

Wysokoúã 600 mm Wysokoúã 600 mm

Elementy odblaskowe

Retro-reflektierende Warnmarkierung

Osùona sùupa

Oferowane przez nas osùony 
posiadajà certyfikat TÜV i sà 
niezawodnà ochronà podpór i 
sùupów.
Osùonæ moýe bardzo szybko 
zamontowaã pracownik bez 
potrzeby uýywania narzædzi i 
mocowania do podùoýa. Do sùupa 
lub podpory mocowana jest przy 
pomocy taúmy z rzepem. Moýna 
montowaã wewnàtrz i na zewnàtrz 
pomieszczeñ i wyposaýona jest w 
biaùo-czerwone odblaski.

W zestawie dwie taúmy z rzepem.

Pojedyncze elementy pozwalajà na 

rozbudowæ osùon 

Osùona úciany

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com
Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 



 

Progi zwalniajàce 

Wykonane sà z zabarwionego materiaùu  
pochodzàcego z recyklingu, ùàczone,  
w kolorze ýóùtym i czarnym z dwoma 
odblaskami po kaýdej stronie.

Wysokoúã 50 albo 75 mm

Ýóùte wewnætrzne i zewnætrzne czæúci 
wykonane sà z zabarwionego elastomeru.

Zalecane 
Prædkoúã przejazdu :
wysokoúã 50 mm : maks. 30 km/godz
wysokoúã 75 mm : maks. 10 km/godz

Elementy mocujàce do podùoýa 

oferujemy oddzielnie.

Segment poczàtkowy ýóùty 250x420x50 mm 

Segment koñcowy ýóùty 250x420x50 mm  

Segment úrodkowy ýóùty 500x420x50 mm 

45020

45030

45010

Segment poczàtkowy czarny 250x420x50 mm  

Segment koñcowy czarny 250x420x50 mm  

Segment srodkowy czarny 500x420x50 mm 

45021

45031

45011

Art. Nr.  Opis                                                              Ciæýar

2,6 kg 

2,6 kg

2,6 kg

9,6 kg 
  9,6 kg

Próg zwalniajàcy wysokoúã 50 mm

Segment poczàtkowy ýóùty 250x420x75 mm  

Segment koñcowy ýóùty 250x420x75 mm 

Segment úrodkowy ýóùty 500x420x75 mm 

47520

47530

47510

Segment poczàtkowy czarny 250x420x75 mm

Segment koñcowy czarny 250x420x75 mm 

Segment srodkowy czarny 500x420x75 mm  

47521

47531

47511

Próg zwalniajàcy 75 mm

Ùatwy montaý

3,8 kg

3,8 kg 
3,8 kg

3,8 kg

13,2 kg 
  13,2 kg

2,6 kg

Z materiaùów pochodzàcych z recyklingu

www.dancop.com

(420 mm)

Osùona wæýy i kabli
Wariant ýóùty: dla wæýy i kabli do maks. 
úrednicy 40 mm (1 x 40 mm lub 2 x 20 mm). 
Ùatwy do za- i rozmontowania przez jednà 
osobæ.

 

Z PVC

Osùona kabla ýóùta20010
Opis                         Dùugoúã       Szerokoúã   Wysokoúã   CiæýarArt. Nr.

1500 mm 210 mm   15,6 kg65 mm

Ø max. 75 mm

Wariant czarny: dla wæýy i kabli do 
maks. úrednicy 75 mm, oznaczony 
folià odblaskowà typu RA3, dowolnie 
rozbudowywany, do obustronnego 
uýycia.

beidseitig verwendbar

Bez problemu przejedzie samochód o ciæýarze caùkowitym 40 T

gg

g g 
gggg

gg

 kg g g g g g 
 kgggggggg

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Osùona kabla czarna20020
Art. Nr.

300 mm 850 mm 12,8 kg90 mm
Opis                               Wysokoúã  Ciæýar

Szerokoúã 
segmentu

Dùugoúã 
segmentu

Art. Nr.  Opis                                                                Ciæýar



Belka Belka

Sùupek kàtowy Sùupek kàtowy

Sùupek koñcowy Sùupek koñcowy

Belka

Sùupek úrodkowy Sùupek úrodkowy

B-135 B+135

PW-100 PW+100

PE-100 PE+100

B-100       Belka                                 1,00                11,0 kg B+100

PM-100 PM+100

Belka Belka

Sùupek kàtowy Sùupek kàtowy

Sùupek koñcowy Sùupek koñcowy

Belka Belka

Sùupek úrodkowy Sùupek úrodkowy

B-150 B+150

PW-50 PW+50

PE-50 PE+50

B-120 B+120

PM-50 PM+50

  Opis OpisArt. Nr. Art. Nr.

1,35 1,35                16,0 kg

1,00               17,5 kg 1,00                16,5 kg

1,00               15,5 kg 1,00                14,0 kg

1,00                12,0 kg

1,00               17,5 kg 1,00                16,3 kg

1,50 1,50                18,0 kg

0,50               10,0 kg 0,50                10,0 kg

0,50                 9,5 kg 0,50                  9,0 kg

1,20 1,20                14,4 kg

0,50               10,0 kg 0,50                      9,5 kg

     Dùugoúã (m)   Dùugoúã (m) 

Wysokoúã (m) Wysokoúã (m)

Ciæýar Ciæýar

 15,0 kg
 16,5 kg

13,5 kg

Do montaýu wewnàtrz , pomalowane farbà proszkowà Do montaýu na zewnàtrz, ocynkowane i pomalowane farbà proszkowà

Bariery moduùowe

Masywna stal

Barierki skùadajà siæ z róýnych moduùów , które 
moýna dowolnie wg. swoich potrzeb zestawiaã. 
Wykonane ze stali, ocynkowane i pomalowane 
farbà proszkowà do montaýu na zewnàtrz, a 
przeznaczone do montaýu wewnàtrz, tylko 
malowane.                                                 

Kolor : podobny do RAL1023, 
ýóùty
Kotwy mocujàce dostarczane 
na zamówienie.

Belki w róýnych dùugoúciach 1,00 m, 1,20 m, 
1,35m i 1,50 m.
Sùupki o wysokoúci 50 lub 100 cm

Einsatz im Außen- und Innenbereich

Wymiar pùytki : 20 x 20 cm
Wymiary belek : 80 x 140 mm

Sùupek úrodkowy Sùupek kàtowy    Sùupek koñcowy

Wymiar belek 80  140 mm

1,00 m

1,20 m

1,50 m Dùugoúã

1,35 m

Belki, w zestawie elementy mocujàce

Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich 

Montaý na zewnàtrz i wewnàtrz

Wykonania specjalne, moýliwe na zamówienie

www.dancop.com
Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com



Odboje

Nasze odboje posiadajà 
certyfikat TUV i sà idealnà 
ochronà regaùów - zgodnie z BGR 
234.

Odbój - profil typu L
Wymiary:
wysokoúã 400 mm
boki 180 mm

Odbój - profil typu U
Wymiary :
wysokoúã 400 mm
szerokoúã zewnætrzna 245 mm
szerokoúã wewnætrzna 124 mm
gùæbokoúã 200 mm

 

Masywna stal

Odbój - profil L6260
Odbój - profil U
Kotwy mocujàce

6250
FIX1

OpisArt.Nr. Wysokoúã Ciæýar
400 mm
400 mm

6,0 kg
6,0 kg

Profil 

typu L

Profil

typu U

 Montaý na zewnàtrz i wewnàtrz

Barierki 

Nasze barierki sà idealnym 
rozwiàzaniem dla odgrodzenia 
i oznakowania miejsc 
niebezpiecznych i przeszkód. 
Duýa i solidna stopa wraz z 
kombinacjà zùàcz hakowych i 
uszek zapewnia dobrà 
stabilnoúã.

Dla oszczædnoúci miejsca 
skùadowania i przy transporcie 
stopy moýna przekræcaã.

Dostæpne w kolorze ýóùtym lub 
biaùym, zawsze oklejone folià 
odblaskowà typu RA1.

 Barierka biaùa         2000 x 1000 x 50 mm  20001
Barierka ýóùta         2000 x 1000 x 50 mm     18 kg20002 

Art. Nr.   Opis                          Wymiary                            Ciæýar
18 kg

Z polietylenu

Elementy mocujàce do podùoýa oferujemy oddzielnie.

www.dancop.com Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 



Pachoùek z uchwytem, ýóùty, z dwoma paskami czarnej folii                                          800 mm        440x400mm         6 kg 20050
Przenoúna osùona z obustronnym biaùo/czerwonym oznakowaniem ostrzegawczym  1240 mm      950x800mm    24,5 kgTR-001
Przenoúna osùona z obustronnym ýóùto/czarnym oznakowaniem ostrzegawczym        1240 mm     950x800 mm   24,5 kgTR-002

Art. Nr.  Opis                                                                                                                                    Wysokoúã    Wymiary stopy      Ciæýar  

 Montaý na zewnàtrz i wewnàtrz

Sùupek ochronny

Pachoùki i osùony przed uderzeniem 
Nasze przenoúne pachoùki sà 
elastyczne , bardzo stabilne i 
skutecznie ostrzegajà w 
miejscach ich zamontowania.
Przenoúne osùony o wysokoúci 
1240 mm oklejone sà z obu 
stron folià odblaskowà typu 
Ra2.

Stopæ wykonanà z materiaùu 
pochodzàcego z recyklingu 
moýna zdemontowaã podczas 
magazynowania. Wszystkie 
wykonania przystosowane sà 
do skùadowania jedno na 
drugim.

Produkty wykonane sà z 
materiaùu odpornego na 
uderzenia i moýna stosowaã je 
zarówno wewnàtrz jak i na 
zewnàtrz pomieszczeñ.

Nasz sùupek ochronny jest 
szybkà i efektywnà 
alternatywà na tymczasowe 
odgrodzenie miejsc 
niebezpiecznych.

Bardzo ciæýka stopa, 
gwarantuje doskonaùe 
zabezpieczenie miejsca 
chronionego bez 
dodatkowego zamocowania.
Stopa wykonana jest z 
czarnego materiaùu 
pochodzàcego z recyklingu.

Sùupek ochronny, ýóùty    Ø 500 mm      1300 mm   31,5 kg20030
OpisArt. Nr. Úrednica        Wysokoúã   Ciæýar 

Z polietylenu

Z polietylenu

Nie jest wymagany ýaden 

dodatkowy montaý

 Montaý na zewnàtrz i 

wewnàtrz

 

Folia odblaskowa 

po obu stronach

ã j

Art. Nr. 20050

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com
Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 



Zapory noýycowe
Nasze zapory noýycowe, posiadajàce 
certyfikat TÜV, wykonane sà ze stali i 
zapewniajà szybkie, skuteczne i 
solidne zabezpieczenie miejsc 
niebezpiecznych, kaýdego rodzaju.
Sà dostæpne w kolorach 
biaùo/czerwonym, obustronnie 
oznaczone czerwonà folià 
odblaskowà oraz ýóùto/czarne.

Podczas skùadowania zabierajà 
bardzo maùo miejsca i osiàgalne sà 
w wykonaniu standardowym na 
stópkach, na kóùkach lub z 
mocowaniem úciennym. 

Ze stali

i 

Rozciàgane do 3,6 m lub 4,0 m

Zapora z mocowaniem úciennym

Zestaw do montaýu úciennego wraz z kóùkami w komplecieZestaw z kóùkami

70-10

70-30R

70-20

70-40R

70-30

70-10W

Art. Nr.  Dùugoúã  Kolor                   Z kóùkami                         
nie

nie
nie

nie

nie

13,5 kg1,05 m 4 mm

15,0 kg1,05 m 4 mm

nie

nie

21,5 kg1,05 m 5 mm

23,0 kg1,05 m 5 mm

nie

tak

13,5 kg1,05 m 4 mm

15,0 kg1,05 m 4 mm

70-40

70-20W

70-10R

70-30W

70-20R

70-40W

nie
tak

nie

tak

21,5 kg1,05 m 5 mm

21,5 kg1,05 m 5 mm

nie

tak

15,0 kg1,05 m 4 mm

15,0 kg1,05 m 4 mm

nie

tak

23,0 kg1,05 m 5 mm

21,5 kg1,05 m 5 mm

3,6 m biaùo/czerwone

3,6 m ýóùto/czarne

3,6 m ýóùto/czarne

3,6 m biaùo/czerwone

4,0 m biaùo/czerwone

4,0 m ýóùto/czarne

4,0 m ýóùto/czarne

4,0 m biaùo/czerwone

4,0 m biaùo/czerwone

4,0 m ýóùto/czarne

3,6 m biaùo/czerwone

3,6 m ýóùto/czarne

Oznaczone po obu stronach czerwonà 

folià odblaskowà

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

www.dancop.com Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

Z mocowaniem 

     úciennym

     

 

Ciæýar

ýóùto/czarne

Wysokoúã

Gruboúã 

pùaskownika



Podpora naczepy

Podpora naczepyDVS1    regulowana 1025 - 1344 mm  75 kg

Nasza teleskopowa podpora naczepy samochodu 

ciæýarowego posiada certyfikat TUV dla ùadownoúci 40 T i 

podnosi bezpieczeñstwo przy rozùadunku i zaùadunku 

naczepy ciàgnika.

Wywrócenie siæ naczepy przy rozùadunku i zaùadunku, dziæki 

naszej teleskopowej podporze jest niemoýliwe.

Ta dodatkowa ochrona przy rozùadunku i zaùadunku 

wymagana jest przez stowarzyszenia zawodowe i zgodna z 

przepisami BGI 582 i BGI 603.

Art. Nr.   Opis                        Wysokoúã                                     Ciæýar   

Regulacja wysokoúci 

1025 - 1344 mm

ii 

Duýa stopa

470 x 425 mm
Opony napeùnione powietrzem fi 380 mm Prosta obsùuga

Bardzo duýa belka poprzeczna

760 x 120 mm

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

www.dancop.com
Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 





Solidna ochrona z peùnego tworzywa sztucznego

Produkt przeznaczony do montowania wewnàtrz i 
na zewnàtrz

Bardzo odporna na uderzenia

Czerwone oznaczenie odblaskowe i czarne 
oznakowanie ostrzegawcze polepsza widocznoúã

Dla powiækszenia stabilnoúci produkty te 
posiadajà rdzeñ stalowy

Dostæpny w nastæpujàcych 
wykonaniach:

Sùupki w trzech úrednicach

Belki w trzech dùugoúciach

Barierki w siedmiu róýnych 
wielkoúciach 

Ochrona z peùnego tworzywa sztucznego

Dopuszczone dla przemysùu spoýywczego

Nie rdzewieje

Wysoki wspóùczynnik pochùaniania energii

Ze wzglædu na zastosowanie peùnego tworzywa 
nie wymaga naprawy po kolizji

Mocowanie do podùoýa za pomocà pùytki 
montaýowej i kotw

Odkryjcie Pañstwo wszystkie produktyDlaczego uýywamy poliuretanu ? 
Po kolizji ten materiaù, w 
przeciwieñstwie do stali nie 
wymaga ýadnych napraw, gdyý  
dziæki swoim wùaúciwoúciom 
nie rdzewieje.
Wykonany jest z tworzywa 
zabarwionego na kolor ýóùty i 
szczególnie zalecany dla 
przemysùu spoýywczego.

www.rambowl.com

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com



Progi i sùupki ochronne

Z poliuretanu

www.rambowl.com

Próg z poliuretanu , paski odblaskoweP60-10
Próg z poliuretanu , paski odblaskowe

Komplet elementów mocujàcych, 4 kotwy, ocynkowane, 95 mm dùugoúci , fi 10 mm

P60-20

PFIX1
Próg z poliuretanu , paski odblaskowe

Komplet elementów mocujàcych, 4 kotwy, stal nierdzewna, 95 mm dùugoúci , fi 10 mm

P60-30

PFIX2

OpisArt. Nr.

Ø 80 mm

Ø 80 mm
Ø 80 mm

Úrednica    Dùugoúã Ciæýar  

400 mm  3,2 kg
800 mm  6,2 kg

 1200 mm  8,2 kg

Sùupek z poliuretanu, paski odblaskowe P50-50
Sùupek z poliuretanu, paski odblaskoweP50-60
Sùupek z poliuretanu, paski odblaskoweP50-70

OpisArt. Nr.
Ø 90 mm

Ø 273 mm
Ø 159 mm

Úrednica    Wysokoúã

Wymiary pùytki 

montaýowej Ciæýar  
 1000 mm  200x200x25 mm

 250x250x25 mm
 320x320x25 mm

 10,5 kg
 1000 mm  25,5 kg
 1000 mm  74,5 kg

Komplet elementów mocujàcych, 4 kotwy, ocynkowane, 95 mm dùugoúci , fi 10 mmPFIX1
Komplet elementów mocujàcych, 4 kotwy, stal nierdzewna, 95 mm dùugoúci , fi 10 mmPFIX2

Wymiary pùytki montaýowej 150 x 80 x 20 mm

Bardzo odporne 

na uderzenia

Progi sà optymalnà ochronà przed szkodami powstaùymi po kolizji i 
tworzà dobrze widocznà granicæ oddzielajàcà strefæ ruchu dla 
róýnego rodzaju pojazdów.  

Elementy mocujàce na dostæpne na oddzielne zamówienie

Montaý na zewnàtrz i wewnàtrz

Sùupki sà solidnà ochronà dla maszyn, regaùów, konstrukcji zamontowanych do 
posadzki a takýe dla fasad budynków czy bram wjazdowych. Ýóùty kolor wraz z 
czerwono/czarnym oznakowaniem ostrzegawczym podwyýsza widocznoúã .
Róýne úrednice sùupków pozwalajà na ich szerokie zastosowanie w róýnych 
miejscach.

Elementy mocujàce na dostæpne na oddzielne zamówienie

Montaý na zewnàtrz i wewnàtrz

Wiæcej informacji otrzymajà 
Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

Majà Pañstwo pytania ? proszæ zadzwoniã 0049 51 71 58 56 90 



Z poliuretanu

Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi

Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi

P30-10

P30-40

Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi

Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi

P30-20

P30-50

Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi

Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi

Komplet elementów mocujàcych, 8 kotw, ocynkowane, 95 mm dùugoúci , fi 10 mm
Barierka z poliuretanu, z paskami odblaskowymi 

Komplet elementów mocujàcych, 8 kotw, stal nierdzewna, 95 mm dùugoúci , fi 10 mm

P30-30

P30-60

PFIX3
P30-70

PFIX4

375 mm    

750 mm    
1000 mm  

750 mm    
1000 mm  

750 mm    

1000 mm  

Wysokoúã

350 mm 7,2 kg
350 mm 9,8 kg
350 mm 15,0 kg
600 mm 12,5 kg
600 mm 14,0 kg

1200 mm 22,5 kg
1200 mm 23,5 kg

P30-10

P30-20

P30-50

P30-30

P30-60P30-70

Barierki ochronne

Wymiary pùytki montaýowej 140 x 140 x 20 mm

Barierki ochronne sà idealnym rozwiàzaniem 
dla ochrony pewnych czæúci budynków, maszyn 
i wyposaýenia.
Róýne wielkoúci pozwalajà na ich szerokie 
zastosowanie w róýnych miejscach.

Elementy mocujàce s¹ dostêpne przy 

oddzielnym zamówieniu

Montaý na zewnàtrz i wewnàtrz

P30-40

Majà Pañstwo pytania ? 
proszæ zadzwoniã 
0049 51 71 58 56 90 

www.rambowl.com

?Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres : info@dancop.com

OpisArt. Nr. Dùugoúã Ciæýar  
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