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ARMA Firma Inżynierska jest nowocze-
snym, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem. 
Dysponuje fachowym personelem, który zajmuje się 
kompletacją dostaw, doradztwem technicznym, wdraża-
niem nowoczesnych technologii w budownictwie. 

W celu zapewnienia najlepszej jakości rozwiązań ARMA 
współpracuje tylko z dostawcami oferującymi produkty 
znanego pochodzenia, spełniające wymagania odpowied-
nich jednostek akredytujących.

Firma TECAPLAS S.L. jest producentem urządzeń dyla-
tacyjnych. Produkuje artykuły gumo pochodne wyko-
rzystując techniki przetwarzania elastomerów dla inży-
nierii lądowej, wodnej oraz przemysłu ogólnego. Skupia 
się ona na procesach takich jak odlewanie, wtłacza-
nie, prasowanie oraz zatapianie elementów stalowych 
w elastomerach.

Celem firmy jest skupienie się na rozbudowie technik 
produkcyjnych pozwalających na zachowanie rozwoju 
i podążaniu za światowymi trendami, dlatego produkcja 
obejmuje serie zarówno długie, krótkie jak i nietypowe.
Elastyczność firmy i wynikająca z niej zdolność do projek-
towania oraz tworzenia niestandardowych detali pozwala 
na prezentowanie rozwiązań typowych i alternatywnych, 
dostosowanych do wymagań klientów globalnych oraz 
indywidualnych. 

ARMA jest wyłącznym przedstawicielem TECAPLAS S.L. 
w Polsce. 

Materiały wykorzystano za zgodą TECAPLAS S.L. oraz In-
stytutu Budowy Dróg i Mostów. 

ELASTOMEROWE 
URZĄDZENIA DYLATACYJNE
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1. OPIS 

1.1 Wprowadzenie 
Elastomerowe urządzenie dylatacyjne powszechnie na-
zywane blokowym urządzeniem dylatacyjnym, pozwala 
na względne przesunięcia pomiędzy dwoma elementami 
konstrukcyjnymi. 

Aby połączenie zapewniało prawidłową pracę łączonych 
elementów, wymaga się od urządzeń dylatacyjnych aby:

 zapewniały swobodę przemieszczeń,

   przenosiły obciążenia wynikające z oddziaływań użyt-
kowych taboru oraz pieszych,

  stanowiły uciąglenie nawierzchni,

 zapobiegały generowaniu hałasu oraz drgań od prze-
jeżdżających pojazdów,

 tworzyły szczelne połączenie uniemożliwiające pene-
trację wody.

1.2 Budowa 
elastomerowego  
urządzenia 
dylatacyjnego

Elastomerowe urządzenie dylatacyjne składa się z war-
stwy materiału elastomerowego, zwykle mieszanki gumy 
na bazie chloroprenu o formule zapewniającej zacho-
wanie żądanej elastyczności, wytrzymałości i trwałości. 
Całość jest uformowana w gotowe do montażu bloki 
o odpowiedniej geometrii. Umieszczone wewnątrz sta-
lowe wkładki zapewniają sztywność i wytrzymałość po-
trzebną przy dużym obciążeniu ruchem drogowym. Dzięki 
tym wzmocnieniom eliminuje się wybrzuszenia elementu 
dylatacyjnego podczas absorbowania ruchów. Proces 
prefabrykacji pozwala aby elastomer był odpowiednio za-
gęszczony, co zapobiega zapadaniu się urządzenia w głąb 
szczeliny w wyniku przejazdu samochodów. Urządzenie 
jest też dostępne w wariancie bez stalowych wkładek dla 
małych przemieszczeń i gabarytów urządzenia, dla któ-
rych nie następuje uderzenia koła o krawędź urządzenia. 

Komplet kotwi się przy użyciu sworzni osadzonych w pod-
łożu przy pomocy żywic epoksydowych. Dokręca się je 
nakrętkami samozaciskowymi. Główki sworzni znajdują 
się w specjalnych otworach które po zamocowaniu wy-
pełnia się asfaltową masą zalewową. 
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1.3 Proces produkcji
Projekt prezentowanych urządzeń wykonano z uwzględ-
nieniem współczynników bezpieczeństwa. Każdy typ pod-
dano długim cyklom rozciągania i ściskania, mierząc siłę 
potrzebną do osiągnięcia granicznych wartości wydłużeń 
i skróceń, dla których dane urządzenie zostało zaprojek-
towane. Dzięki wykonanym testom wiadomo, że przesu-
nięcia, które zostały niedoszacowanie przez projektan-
ta, a w rzeczywistości wystąpią w konstrukcji nie mają 
wpływu na pracę urządzenia oraz nie spowodują pęknięć 
czy też wybrzuszeń. W każdym z modułów, znajdujący 
się pomiędzy metalowymi profilami trapez ze specjalnie 
skomponowanej gumy, absorbuje siłę wywołaną ruchami 
obiektu, przenosząc tym samym mniejsze naprężenia na 
elementy kotwiące. 

Produkcja odbywa się w certyfikowanym systemie, zgod-
nie z ISO 9002. Elementy metalowe zostają oczyszczone 
z zanieczyszczeń przez piaskowanie do stopnia czystości 
Sa 2,5. Proces odbywa się w pełni automatycznie. Produk-
cja rozpoczyna się w momencie zmieszania różnych ma-
teriałów tworzących elastyczny element urządzenia. Do-
konuje się to w mieszarce z automatycznym dozowaniem 
– tak aby zminimalizować ryzyko ludzkiej pomyłki przy 
ważeniu składników. Skład każdej mieszanki jest anali-
zowany w laboratoriach by mieć pewność, że w każdym 
przypadku zachowane są wymagane normy i tendencje. 

Specjalne mieszanki prawidłowo znakowane, są używane 
w kolejnej części procesu, związanej z wytłaczaniem żą-
danych kształtów. Operację odlewania rozpoczyna się od 
sprawdzenie formy odlewniczej. Następnie umieszcza się 
w niej elementy metalowe oraz elastomer. Dzięki stoso-
wanej technologii wytłaczania, elastomer zostaje spra-
sowany i dokładnie wypełnia formę odlewniczą, co za-
pobiega rozwarstwianiu się gotowego wyrobu. W wyniku 
procesu odgazowywania, którego przebieg wyznaczono 
doświadczalnie zostają usunięte  pęcherzyki powietrza. 

Po zakończeniu procesu wulkanizacji w prasie, bloki dy-
latacyjne są wyjmowane i kontrolowane. Sprawdza się 
twardość, rozmiary i stan części metalowych. Na każdą 
partię materiału losowo wybiera się próbki. Dzięki temu 
uzyskuje się wyniki badań wydłużenia, zrywania itp. Przy-
czepność guma-metal, gwarantowana na poziomie wyż-
szym niż 12kN/m, osiąga zwykle wartości 16-24 kN/m.

Do połączenia urządzenia z konstrukcją pomostu oraz 
przyczółka stosuje się zestaw kotwiący wykonany ze stali 
nierdzewnej. Obliczenia potwierdzone latami praktyki po-
zwoliły zoptymalizować kształt i rodzaj stosowanych łącz-
ników tak aby zapewnić trwałe połączenie, gwarantujące 
bezpieczne użytkowanie. W celu dodatkowej ochrony 
przed działaniem czynników zewnętrznych otwory mon-
tażowe zalewa się masą uszczelniającą. .

ARMA to 20 lat doświadczenia w branży. 

Każdego klienta traktujemy indywidualnie 
niezależnie od wielkości zamówienia. 
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1.4 Właściwości użytkowe i techniczne wyrobu budowlanego
Lp. Właściwości Jedn. Wymagania Metody badań według

1 2 3 4 5

Elementy stalowe taśm dylatacyjnych TECAPLAS

1 Stal niestopowa, gatunek stali wg  PN-EN 10025-2, co najmniej - S235JR
Sprawdzenie atestu, certyfikatu 

lub świadectwa odbioru 

Elastomer taśm dylatacyjnych TECAPLAS

2 Twardość Shore’a, twardościomierz typu A wg PN-EN ISO 868  
lub ISO 7619-1 lub ASTM D2240

°Sh A od 55 do 65
Sprawdzenie atestu, certyfikatu 

lub świadectwa odbioru

3 Wytrzymałość na rozciąganie wg PN-ISO 37 lub ASTM D412 MPa ≥ 15
Sprawdzenie atestu, certyfikatu 

lub świadectwa odbioru

4 Wydłużenie względne przy zerwaniu wg PN-ISO 37 lub ASTM D412 % ≥ 350
Sprawdzenie atestu, certyfikatu 

lub świadectwa odbioru

5 Temperatura kruchości wg PN-ISO 812 °C ≤ – 25
Sprawdzenie atestu, certyfikatu 

lub świadectwa odbioru

6

Odporność na starzenie ozonowe, w czasie co najmniej 96 godzin, 
w temp. co najmniej 40°C, przy stężeniu ozonu co najmniej 
50 pphm 1) i przy rozciągnięciu początkowym nie mniejszym 
niż 20% wg PN-ISO 1431-1 2), 3)

- bez pęknięć
Sprawdzenie atestu, certyfikatu 

lub świadectwa odbioru

7

Odporność na przyspieszone starzenie cieplne wg PN ISO 188, 
w czasie 96 godzin, w temp. 70°C; Maksymalna zmiana wartości 
początkowej, nie więcej niż: 2), 3)

Sprawdzenie atestu, certyfikatu 
lub świadectwa odbioru

- twardości Shore’a, twardościomierz typu A wg PN-EN ISO 868  
lub ISO 7619-1

°Sh A ± 10

- wytrzymałości na rozciąganie wg PN-ISO 37 % ± 15

- wydłużenia względnego przy zerwaniu wg PN-ISO 37 % ± 35

Taśmy dylatacyjne TECAPLAS

8 Tolerancje wymiarowe 4): długość, szerokość i grubość -
klasa 

dokładności 6
PN-C-94126

Części złączne do montażu taśm dylatacyjnych TECAPLAS w konstrukcjach stalowych oraz kotwionych  
za pomocą kotew wklejanych

9 Śruby ze stali nierdzewnej, klasa własności mechanicznych  
wg PN-EN ISO 3506-1

- ≥ 70
Sprawdzenie atestu, certyfikatu 

lub świadectwa odbioru 

10 Śruby bez łba (sworznie) ze stali nierdzewnej, klasa własności 
mechanicznych wg PN-EN ISO 3506-3

- ≥ 70
Sprawdzenie atestu, certyfikatu 

lub świadectwa odbioru 

11 Nakrętki 5) ze stali nierdzewnej, klasa własności mechanicznych 
PN-EN ISO 3506-2

- ≥ 70
Sprawdzenie atestu, certyfikatu 

lub świadectwa odbioru 

Blokowe urządzenie dylatacyjne TECAPLAS

12 Badanie odporności konstrukcji blokowego urządzenia 
dylatacyjnego na powtarzalne obciążenia dynamiczne

- spełnia
Procedura IBDiM 
nr PB-TM-08/96

1) 50 pphm – 50 części wagowych ozonu na 100 milionów części wagowych powietrza.
2) Dopuszcza się ustalenie innych parametrów badania, zgodnych z systemem ZKP producenta.
3) W dokumentach jakościowych producenta elastomeru powinna być określona jedna z dwóch właściwości: odporność na starzenie ozonowe (poz. 6) lub odporność na przyspieszone starzenie cieplne (poz. 7).
4) Wymiary taśm dylatacyjnych zgodnie z tablicą 1.
5) Rodzaj podkładek pod nakrętki, podkładek okrągłych lub podkładek z otworami owalnymi, określa dokumentacja wykonawcza. Podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
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2. MODELE URZĄDZEŃ  
DYLATACYJNYCH TECAPLAS

2.1 Elastomerowe urządzenia dylatacyjne z wkładką stalową
2.1.1 Mały i średni zakres pracy CTP – 42 – 52 – 70 – 80

Model 
urządzenia

Przemiesz-
czenie  

nominalne
[mm]

Wymiary 
[mm]

Masa  
[kg]

A B C D d
(nominalne) E F G H J K L M W

CTP-42 42 37 240 235 35 35 186 166 333 54 18 31 2000 6 32,2

CTP-52 52 40 266 262 50 48 208 152 305 54 19 39 1829 8 37

CTP-70 70 45 352 345 73 52 280 152 305 53 19 39 1829 10 60,6

CTP-80 80 55 427 422 86 74 339 152 305 61 22 57 1829 8 81,6

Przekrój A – A

Przekrój B – B
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2.1.2 Duży zakres pracy CTP – 100 – 130 – 160 – 230 – 330

Model 
urządzenia

Przemiesz-
czenie 

nominalne
[mm]

Wymiary 
[mm]

Masa  
[kg]

A B C D d
(nominalne) E F G H J K L M W

CTP-100 100 55 580 575 240 94 495 152 305 60 19 48 1829 11 134,8

CTP-130 130 55 585 583 280 102 510 152 305 64 20 50 1829 23 145

CTP-160 160 78 711 704 314 110 607 152 305 64 24 54 1829 14 238

CTP-230 230 98 892 880 375 145 787 152 305 65 27 59 1829 13 349

CTP-330 330 128 1198 1186 520 200 1080 152 305 62 33 69 1220 15,5 414

Przekrój C – C

Przekrój D – D
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2.2. Elastomerowe urządzenia dylatacyjne  
bez wkładki stalowej
2.2.1 Mały i średni zakres pracy CTP – 50 – 75

Model 
urządzenia

Przemiesz-
czenie 

nominalne
[mm]

Wymiary  
[mm]

Masa 
[kg]

A B C D d
(nominalne) E F G H J K L M W

CTP-50 50 35 207 203 40 35 143 146 292 46 18 36 1752 11 26,2

CTP-75 75 34 220 219 45 40 145 152 305 45 14 32 1829 13 19,4

2.3 Zakres pracy
Elastomerowe urządzenia dylatacyjne z wkładką stalową

Model urządzenia Maksymalne skrócenie panelu Maksymalne wydłużenie panelu

CTP-42 -21 +21

CTP-52 -26 +26

CTP-70 -35 +35

CTP-80 -40 +40

CTP-100 -50 +50

CTP-130 -65 +65

CTP-160 -80 +80

CTP-230 -115 +115

CTP-330 -165 +165

Elastomerowe urządzenia dylatacyjne bez wkładki stalowej

Model urządzenia Maksymalne skrócenie panelu Maksymalne wydłużenie panelu

CTP-50 -25 +25

CTP-75 -37,5 +37,5

Przekrój E – E
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3. KOREKTA ROZMIARU URZĄDZENIA  
NA OBIEKTACH UKOŚNYCH

W przypadku obiektów dla których kąt skosu jest różny od 100g (90°) konieczna jest korekta w doborze urządzenia na eta-
pie projektowym, nie wymagająca dodatkowych zabiegów podczas montażu. Po określeniu maksymalnych przesuwów 
dla konstrukcji odczytuje się typ urządzenia korzystając z nomogramu.
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4. ZESTAW KOTWIĄCY

Oznaczenie  
taśmy 

dylatacyjnej

Średnica  
wierconego 

otworu  
[mm]

Sworzeń
Podkładka  

[mm] Nakrętka

Wysokość sworznia 
względem  

poziomu zaprawy 
wyrównującej 

[mm]

Moment  
dokręcający  

[Nm]

Gwint Długość  
[mm] Min Max

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CTP-50 16/19 M14 200 45x35x3,5 M14 15 25 60

CTP-75 16/19 M14 200 45x35x3,5 M14 15 35 90

CTP-42 16/19 M14 200 45x35x3,5 M14 10 25 60

CTP-52 16/19 M14 200 45x35x3,5 M14 12 30 60

CTP-70 18 M16 200 45x35x3,5 M16 15 35 90

CTP-80 22 M18 200 70x50x5 M18 20 40 120

CTP100 22 M18 200 70x50x5 M18 20 40 120

CTP-130 22 M18 200 70x50x5 M18 30 60 140

CTP-160 22 M20 200 70x50x5 M20 30 60 140

CTP-230 28 M22 200 70x50x5 M22 30 70 140

CTP-330 32 M27 200 80x65x5 M27 40 90 200
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1.  W miejscu montażu urządzenia dylatacyjnego, zazna-
czamy linię cięcia w nawierzchni obiektu oraz zgodnie 
z nią nacinamy wierzchnie warstwy na odpowiednią 
głębokość tak aby nie uszkodzić konstrukcji nośnej. 
Następnie usuwamy nawierzchnię z wnęki, a podło-
że dokładnie przygotowujemy przez piaskowanie lub 
inną metodę czyszczenia mechanicznego. 

2.  Przygotowujemy podłoże pod wklejenie folii EPDM. 
Wewnętrzną, pionową powierzchnię szczeliny dy-
latacyjnej należy odtłuścić przy pomocy rozpusz-
czalnika uniwersalnego w przypadku konstrukcji 
stalowej. Część betonową należy zagruntować (na 
zdjęciu czarny pasek). Dla pewności czy wnęka po-
siada wymagany gabaryt zaleca się przyłożenie wy-
miaru (skonstruowanego na placu budowy z desek).

5. MONTAŻ URZĄDZENIA DYLATACYJNEGO
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3.  Następnie układamy przyciętą na wymiar folię EPDM. 
Membranę wklejamy bądź zgrzewamy z konstrukcją 
(w zależności od typu folii). Należy pamiętać o za-
chowaniu spadków oraz poprowadzeniu rur odwad-
niających które można wmontować do istniejącej 
instalacji bądź wyprowadzić poza obiekt. Prawidłowo 
wykonane i zamontowane blokowe urządzenie dyla-
tacyjne jest urządzeniem szczelnym – folia stanowi 
formę zabezpieczenia obecnie wykonywaną w przy-
padku większości urządzeń dylatacyjnych. 

4.  W niszy ustawiamy panele zgodnie z projektem koń-
cowym. Na tym etapie należy dokonać modyfikacji 
kształtu bloków jeśli jest konieczna (np. dogięcie, 
przycięcie elementów). Zaznaczamy miejsca w któ-
rych zostaną zamontowane elementy kotwiące (na-
wiercając otwory). 
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5.  Usuwamy ze szczeliny panele dylatacyjne oraz mon-
tujemy stalowe sworznie – w części betonowej nale-
ży nawiercić otwory, które oczyszczamy z pyłów przy 
pomocy kompresora oraz wypełnić żywicą epoksy-
dową. W tak przygotowanym otworze umieszczamy 
sworzeń. W części stalowej sworznie łączymy z kon-
strukcją przy pomocy spawów. 

6.  Po przerwie technologicznej podczas której żywica 
zwiąże należy przeszlifować spód niszy w celu za-
pewnienia dobrej adhezji warstwy nowo powstałej 
do istniejącej. Wnękę wypełniamy zaprawą wyrównu-
jącą do osiągnięcia odpowiedniej wysokości podbu-
dowy dla urządzenia. System PCC należy dodatkowo 
zazbroić jeśli warstwa ma większą wysokość niż 4cm. 
W części stalowej należy położyć cienką warstwę 
żywicy epoksydowej na której układamy  właściwą 
warstwę budującą składającą się z np. żywicy połą-
czonej z piaskiem kwarcowym. 
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7.  Bezpośrednio przed położeniem paneli zaleca się 
usunięcie mleczka cementowego z wierzchu war-
stwy PCC. Na suchą oraz oczyszczoną z kurzu po-
wierzchnię układamy bloki dylatacyjne. Należy 
uszczelnić styki przy pomocy kitu trwale plastycz-
nego.

8.  Ułożone panele dokręcamy kluczem dynamome-
trycznym.  Ostatnim etapem montażu jest wykona-
nie bitumicznych zalewek przejściowych pomiędzy 
panelami a nawierzchnią oraz uzupełnienie otworów 
na sworznie. Aby zapewnić trwałe połączenie należy 
powierzchnie urządzenia oczyścić przy pomocy roz-
puszczalnika uniwersalnego. Pionową powierzchnię 
nawierzchni należy nieznacznie zeszlifować.
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6.  WYBRANE REALIZACJE  
W POLSCE

Lata 2011-2016
Lp. Miejsce Typ obiektu Metraż Rodzaj urządzenia

1 Bydgoszcz Wiadukty w ciągu DK80 31,1 JNA-70
2 Kielcza koło Katowic Most w ciągu w drogi lokalnej 35,0 CTP-50
3 Skwierzyna koło Poznania Most w ciągu DW 159 29,3 CTP-160
4 Baranów koło Lublina Most w ciągu drogi lokalnej 18,3 JNA-80
5 Kąty Wrocławskie Kładka dla pieszych 9,1 JNA-100
6 Gdynia Kładka dla pieszych 7,3 JNA-70
7 Kąty Wrocławskie Most w ciągu lini kolejowej 274 11,0 JNA-42, JNA-100
8 Hel Wiadukt w ciągu lini kolejowej 213 10,0 JNA-42
9 Wrocław Kładka dla pieszych 12,0 JNA-42
10 Gdańsk Most w ciągu drogi lokalnej 21,9 JNA-52
11 Nysa koło Opola Obiekty inżynierskie związane z budową zapory 109,7 JNA-52, JNA-80
12 Polkowice Kładka dla pieszych 9,1 JNA70
13 Mikołajki koło Ełku Most w ciągu DK 16 11,0 JNA-80
14 Kraków Płyta główna dworca autobusowego 64,0 JNA-52
15 Rzeszów Estakdy dojazdowe w kompleksie hotelowym 9,1 JNA-52
16 Grzybów koło Rzeszowas Wiadukt w ciągu linii kolejowej 70 29,3 JNA-80
17 Knurów koło Katowic Most w ciągu drogi lokalnej 13,4 JNA-330
18 Tomaszów Mazowiecki Kładka dla pieszych 20,1 JNA-52, JNA-42
19 Mszana koło Jastrzębia Zdrój Wiadukt w ciągu DW 933 47,6 JNA-70, JNA-230
20 Lewin Brzeski koło Opola Most w ciągu w drogi lokalnej 43,9 JNA-52
21 Katowice Płyta parkingu w kompleksie usługowo-handlowym 82,3 JNA-42
22 Wrocław Most zabytkowy 32,9 JNA-52
23 Poznań Kładka dla pieszych 16,5 JNA-52
24 Knurów koło Katowic Most w ciągu DW921 31,7 JNA-330
25 Nysa koło Opola Kładka dla pieszych, zbiornik 51,2 CTP-80 CTP-52
26 Gdańsk Kładka dla pieszych 18,3 CTP-70
27 Warszawa Płyta główna w ośrodku kultury 5,5 CTP-52
28 Szczecin Kładka dla pieszych 11,0 JNA-52, JNA-70
29 Wrocław Kładka dla pieszych 12,0 JNA-42
30 Wrocław Most zabytkowy 40,2 JNA-52
31 Rzeszów Przejścia dla zwierząt 7,3 JNA-70
32 Kolincz koło Starogardu Gdańskiego Most w ciągu drogi loklanej 25,6 JNA-80
33 Górka koło Krakowa Most w ciągu DW 768 16,5 JNA-230
34 Wrocław Kładka dla pieszych 23,8 JNA-42, JNA-80, JNA-100, JNA-160
35 Olszamowice koło Częstochowy Wiadukt w ciągu lini kolejowej 4 29,3 JNA-80
36 Białystok Kładka dla pieszych 23,8 JNA-70
37 Milicz koło Ostrowa Wielkopolskiego Most w ciągu DK 15 6,0 JNA-42
38 Mszana koło Katowic Wiadukt w ciągu drogi lokalnej 102,4 JNA-70, JNA-80, JNA-160, JNA-230
39 Mrągowo koło Ełku Kładka dla pieszych 9,1 JNA-52
40 Nisko koło Rzeszowa Wiadukt w ciągu lini kolejowej 77 14,6 JNA-80
41 Dąbrowa górnicza Kładka dla pieszych 7,3 JNA-52
42 Bydgoszcz Most w ciągu głównej arterii 14,6 JNA-70
43 Sosnowiec Kładka dla pieszych 16,5 JNA-70
44 Kraków Most w ciągu głównej arterii 36,6 JNA-160, JNA-230, JNA-330
45 Bydgoszcz Płyta główna w kompleksie szpitalnym 25,6 JNA-52
46 Piątkowice koło Opola Most w ciągu DW406 21,9 JNA-52, JNA-80
47 Mikolin koło Opola Most w ciągu DW458 69,8 CTP-70, CTP-100
48 Katowice Wiadukt przy stacji Katowice Załęże 52,5 CTP-52, CTP-160, CTP-230
49 Stare Osieczno koło Piły Most w ciągu DK 22 22,3 CTP-52, CTP-100
50 Katowice Kładka dla pieszych z rampą 42,6 CTP-230
51 Oświęcim Most Piastowski 64,0 CTP-75
52 Bydgoszcz Wiadukt w ciągu DK 5 35,7 CTP-230
53 Janikowo koło Bydgoszczy Most w ciągu drogi lokalnej oraz linii kolejowej 353 85,0 CTP-70, CTP-330
54 Piła Mosty w ciągu DW 188 oraz głównej miejskiej arterii 62,1 CTP-70, CTP-80
55 Drezdenko koło Poznania Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 21,9 CTP-70

Łącznie 1680,9 metrów
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7.  WYBRANE REALIZACJE  
NA ŚWIECIE

Kraj Łączna sprzedana ilość w latach 2013-2016 w metrach
Argentyna 2674

Włochy 2625

Portugalia 2261

Hiszpania 1905

Anglia 1534

Bliski Wschód 1361

Ameryka Południowa oraz Północna 642

Powyższa tabela przedstawia wybrane realizacje spośród wszystkich dokonanych w tych latach.





 Jesteśmy z klientem przez cały proces wykonawczy  
– od przetargu do odbioru końcowego. 

 Nasz towar spełnia wymagania uprawnionych jednostek 
akredytujących. 

 Dobieramy technologię montażu w zależności od konstrukcji 
obiektu.

 Uzupełniamy projekty i rozwiązania detali, które bardzo często są 
pomijane w projektach, a stanowią podstawę odbioru końcowego 
robót. 

 Dbamy o rozwój kadry, tak aby zapewnić fachową i rzeczową pomoc 
przy rozwiązywaniu problemów.

 Na bieżąco śledzimy wymagania norm oraz rynku,  
tak aby nasze produkty pozwoliły na bezpieczne użytkowanie 
obiektów przy zachowaniu rozsądnej ceny.

✆ +48 12 417 18 11
🖷 +48 12 417 19 25
✉ dylatacje@arma-krakow.pl
✉ office@arma-krakow.pl

Dlaczego warto skorzystać 
z oferty ARMY?

Zadzwoń  
lub napisz i zapytaj  
o szczegóły oferty



🏠 ul. Dukatów 29, 31-431 Kraków
✆ +48 12 417 18 11
🖷 +48 12 417 19 25
✉ dylatacje@arma-krakow.pl
✉ office@arma-krakow.pl
 www.arma-krakow.pl


