
nakrętka Φ 60mm

Φ 80mm otwór wejściowy
wkładka zaciskowa

podstawa tulei montażowej

wkładka zaciskowa

betonpodłoże

300 mm

podstawa tulei montażowej

słupek ze znakiem

nacięcie na obwodzie

betonpodłoże

OPIS MONTAŻU ZNAKU W TULEI:

TULEJA MONTAŻOWA
DO ZNAKÓW DROGOWYCH

Tuleja montażowa służy do szybkiego montażu i demontażu znaków 
drogowych w miejscach narażonych na częste uszkodzenia np. w wynik 
wypadków samochodowych, podczas zawracania przez samochody 
ciężarowe, chuligaństwo lub w miejscach w których oznakowanie jest 
często modyfikowane.

Tuleje te znajdą również świetne zastosowanie w takich miejscach jak:
• wysepki drogowe
• azyle drogowe
• mosty
• pasy dzielące
• w miejscach ze zmiana organizacji ruchu np. cmentarze podczas 

Świąt Wszystkich Świętych

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

POSIADA SPECJALNĄ NASADĘ

WYKONANA Z ŻELIWA

WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

ODPORNE NA UDERZENIA 

ODPORNE NA KOROZJĘ

OPIS MONTAŻU TULEI W PODŁOŻU:
Dla zapewnienia maksymalnej stabilności i wytrzymałości, podstawę tulei 
należy umieścić w uprzednio wykopanym dole.

Następnie tuleję należy ustawić w pozycji pionowej a miejsce dookoła tulei 
wypełnić cementem równo z górną krawędzią podstawy tulei montażowej.
 
Pamiętać należy aby otwór wejściowy tulei zabezpieczyć przez 
zanieczyszczeniem betonem. 

Tuleja umożliwia montaż znaków drogowych na słupkach 1,5” i 2”.
Na słupek należy założyć kolejno nakrętkę oraz wkładkę zaciskową.
Następnie słupek umieścić w podstawie tulei i dokręcić nakrętkę. 

Φ 60 mm nut

Φ 80 mm opening
clamping insert

mounting sleeve base

clamping insert

concreteground

300 mm

mounting sleeve base

post and sign

rim cut

concreteground

SIGN INSTALLATION IN THE SLEEVE:

MOUNTING SLEEVE
FOR ROAD SIGNS

The mounting sleeve is used to quickly install and remove road signs 
in places exposed to frequent damage, e.g. as a result of traffic 
accidents, by turning lorries, intentional damage or in places where 
signage is often changed.

These sleeves will also be of use in places such as:
• traffic islands
• pedestrian refuges
• bridges
• lane dividers
• in places with changed traffic organization, e.g. cemeteries 

during All Saints’ Day

PRODUCT CHARACTERISTICS:

SPECIAL ADAPTER

MADE OF CAST IRON

HIGH QUALITY WORKMANSHIP

IMPACT RESISTANT

CORROSION-RESISTANT

SLEEVE INSTALLATION IN THE GROUND:
For maximum stability and strength, the base of the sleeve should be placed 
in a previously excavated hole.

The sleeve should then be set upright and the space around the sleeve filled 
with cement flush with the top edge of the mounting sleeve base.

Remember to protect the sleeve opening from concrete.

The sleeve allows for mounting traffic signs on 1.5” and 2” posts. Place the 
nut and the clamping insert on the post. Then place the post in the sleeve base 
and tighten the nut. 
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