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 Naszą domeną jest jakość ! 

MERiM Sp. z o.o. Sp.k jest cenionym dostawcą krat pomostowych 

zgrzewanych i prasowanych ze stali S235JR, jak również OH18N9 

wykonywanych zgodnie z wymaganiami norm: DIN, PN, EN, BS, ASTM. 

W ofercie poza kratami o standardowych znormalizowanych 

parametrach posiadamy wiele rodzajów krat i produktów pochodnych 

do zastosowań specjalnych, takich jak: 

• kraty SERRATED (antypoślizgowe),

• kraty kartonowe, kraty żaluzjowe,

• kraty do dużych obciążeń, kraty zagęszczane,

• kraty z ramkami, kraty z kątownikiem perforowanym,

• kraty

 z 

tworzyw sztucznych TWS,

• ogrodzenia przemysłowe,

• konstrukcji stalowych: szczeble, drabiny, balustrady, barierki, detale,

• blachy perforowane,

• siatki zgrzewane, krepowane itp.,

• elementy mocujące,

dostarczamy i montujemy konstrukcję wsporczą pod kraty oraz stopnie 
schodowe.

Nasze produkty wykonane są z atestowanych materiałów, 

dostarczanych przez renomowane firmy z branży stalowej. 

Oferujemy doradztwo w zakresie doboru optymalnych krat z punktu 

widzenia zastosowania i kosztów.  

Dostarczane przez nas wyroby zabezpieczamy antykorozyjnie 

poprzez cynkowanie ogniowe zgodne z normami EN ISO 1461, 

BS729, ASTM A123. Jednakże możliwe jest wykonanie zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami np. czarnych, malowanych i innych.



 Kraty pomostowe 

Kraty wykonujemy w tolerancji +0, -4 [mm]. 
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    Naszą domeną jest jakość ! 



Dane techniczne 

PODZIAŁ OCZEK DLA KRAT 
PRASOWANYCH 

RODZAJE PŁASKOWNIKÓW NOŚNYCH 

Naszą domeną jest jakość !

Uchwyt hakowy Uchwyt do łączenia kratUchwyt standardowy

LEGENDA:
a - rozstaw płaskowników nośnych
b - rozstaw płaskowników poprzecznych
* - wymiar w osi [mm]
h - wysokośćpłaskownika nośnego
g - grubośc płaskownika nośnego
c - grubość obramowania 
B - szerokość kraty 
L - długośc kraty (wzdłuż płaskownikó nośnych)



PODZIAŁ OCZEK DLA KRAT
ZGRZEWANYCH 

RODZAJE PŁASKOWNIKÓW NOŚNYCH 

LEGENDA:
a - rozstaw płaskowników nośnych
b - rozstaw prętów żłobinowych
* - wymiar w osi [mm]
h - wysokośćpłaskownika nośnego
g - grubośc płaskownika nośnego
c - grubość obramowania 
B - szerokość kraty 
L - długośc kraty (wzdłuż płaskownikó nośnych)

Naszą domeną jest jakość !

element antypoślizgowy

STANDARDOWA BLACHA BOCZNA



Konstrukcje z TWS 

Przekrycia Trasy kablowe Drabiny

Konstrukcje Schody / balustradyPomosty / podesty

W naszej ofercie znajdą Państwo kraty, pręty, rury, płaskowniki, 
teowniki, dwuteowniki, profile zamknięte i inne. 
Oferujemy produkcję pod wymiar podany przez klienta. 

Naszą domeną jest jakość !

http://www.andpolbis.pl/


Kraty z TWS 
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Samogasnący

Mały ciężar własny

Odporność na wodę i chemikalia

Wysoka ekonomiczność

Łatwy i szybki montaż

Temperatura zastosowania od 
-100°C do +180°C

Reakcja na rozciąganie liniowe

Dobry izolator elektryczny

Odporność na warunki atmosfe-
ryczne i promienie UV

Duża wytrzymałość

0°C

-100°C

Zalety tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym

Naszą domeną jest jakość !

http://www.andpolbis.pl/


Naszą domeną jest jakość !

Siatki 

W naszej ofercie znajdą Państwo blachy perforowane o różnym kształcie 
oczek: kwadratowe, prostokatne, okrągłe, owalne 

Blachy perforowane,

zgrzewane plecione

cięto -ciągnione

Oferujemy produkcję pod wymiar podany przez klienta. 

http://www.andpolbis.pl/


MERiM Sp. z o.o. Sp.k zajmuje się również dostawą oraz montażem urządzeń 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego tj.

• bariery energochłonne drogowe i mostowe wg PN-EN 1317
• poduszki zderzeniowe
• balustrady szczeblinkowe na obiektach mostowych
• barierki schodów skarpowych
• barierki wygradzające min.  U-11 i U-12
• oznakowanie

w ramach naszych usług oferujemy dostawę i montaż ekranów akustycznych.

Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji w zakresie:
• obsługi geodezyjnej
• kierownictwa budowy
• nadzoru inwestorskiego
• prowadzenia procesu budowlanego
• doradztwa technicznego.

Naszą domeną jest jakość !

Na życzenie klientów dostarczamy towar z deklaracją zgodności oraz 
wymaganymi certyfikatami. 
Proponujemy Państwu dogodne warunki sprzedaży. 
Przy współpracy ze stałymi klientami uzgadniamy indywidualne warunki 
dotyczące rabatów i terminów płatności.

Chętnie służymy pomocą i odpowiemy na wszelkie Państwa wątpliwości.

http://www.andpolbis.pl/
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