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Krawężniki profilowane (przystankowe) z zaokrągleniem w stopie 

Typ krawężnika  Opis 

Krawężnik 24 cm ponad PGS Zakres: przystanki tramwajowe 
 
Powierzchnia górna z 
wypustkami 
Szerokość na górze 300 mm 
Szerokość na dole 425 mm 
Wysokość 390 mm 
Długość 995 mm 
 
Waga: 347 kg 

Krawężnik 21 cm ponad górną krawędzią jezdni i PGS Zakres: przystanki tramwajowo-
autobusowe 
 
Powierzchnia górna z 
wypustkami 
Szerokość na górze 300 mm 
Szerokość na dole 425 mm 
Wysokość 360 mm 
Długość 995 mm 
 
Waga: 325 kg 

Krawężnik 18 cm ponad górną krawędzią jezdni i PGS

 

Zakres: przystanki tramwajowo-
autobusowe 
 
Powierzchnia górna z 
wypustkami 
Szerokość na górze 300 mm 
Szerokość na dole 425 mm 
Wysokość 330 mm 
Długość 995 mm 
 
Waga: 303 kg 
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Krawężnik przejściowy 24/18 

 
Krawężnik przejściowy 
umożliwiający zejście  
krawężnika 24 
na wys. 18 cm ponad górną 
krawędzią jezdni (krawężnik 18) 
 
Powierzchnia górna z 
wypustkami 
Szerokość na górze 300 mm 
Szerokość na dole 425 mm 
Wysokość 390/330 mm 
Długość 995 mm 
 
Waga: 325 kg 

Krawężnik przejściowy 21/18 (w widoku z jezdni po prawej stronie 
przystanku) 

 
 

Krawężnik przejściowy 
obniżający umożliwiający zejście 
z krawężnika 21 
na poziom18 cm ponad górną 
krawędzią jezdni (krawężnik 18) 
 
Powierzchnia górna z 
wypustkami 
Szerokość na górze 300 mm 
Szerokość na dole 425 mm 
Wysokość 360/330 mm 
Długość 495 mm 
 
Waga: 163 kg 

 
Krawężnik przejściowy 18/12 (w widoku z jezdni po prawej stronie 
przystanku) 

 
Krawężnik przejściowy 
obniżający umożliwiający zejście 
z krawężnika 18 
na 12 cm ponad górną 
krawędzią jezdni 
 
Powierzchnia górna z 
wypustkami 
Szerokość na górze 300 mm 
Szerokość na dole 425/300 mm 
Wysokość 330/270 mm 
Długość 995 mm 
 
Waga: 250 kg 
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Krawężnik przejściowy 12/6 (w widoku z jezdni po prawej stronie 
przystanku) 

Krawężnik przejściowy 
obniżający umożliwiający zejście 
z krawężnika 12 cm 
na 6 cm ponad górną krawędzią 
jezdni 
 
Powierzchnia górna z 
wypustkami 
Szerokość 300 mm 
Wysokość 270/210 mm 
Długość 995 mm 
 
Waga: 176 kg 

Krawężnik przejściowy 6/0 (w widoku z jezdni po prawej stronie 
przystanku) 

Krawężnik przejściowy 
obniżający umożliwiający zejście 
z krawężnika 6 cm 
na 1/0 cm ponad górną 
krawędzią jezdni 
 
Powierzchnia górna z 
wypustkami 
Szerokość 300 mm 
Wysokość 210/150 mm 
Długość 995 mm 
 
Waga: 132 kg 

 

 

 


