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Nowoczesne 
systemy 
peronowe









Kompleksowe 
wyposażenie peronu

Modułowość konstrukcji

Łatwy i szybki montaż Możliwość wielokrotnego użycia po 
demontażu



Nieporównywalnie szybszy montaż w stosunku do systemów stosowanych 
obecnie w trakcie robót

Nieporównywalnie mały zakres robót ziemnych w stosunku do 
rozwiązań obecnie stosowanych

Wysoka jakość oraz możliwość dostosowania produktu do 
unikalnych potrzeb klienta

Modułowość konstrukcji oparta o 
wysokogabarytowe elementy nawierzchni

MODULA®
Podstawowe zalety montażowe 

systemu



Wysoka jakość stosowanych materiałów

Powtarzalność wykonania i dokładność dopasowania elementów

Wysoka jakość i trwałość potwierdzona dopuszczeniami i 
certyfikacjami użytkowników oraz gwarancja 
producencka

MODULA®
Podstawowe walory konstrukcyjne 

elementów systemu



Elementy charakterystyczne systemu 
modula® TYP F

Opis systemu Wolnostojący system platform peronowych  
typu „F”

Posadowienie Prefabrykowane fundamenty poprzeczne w 
rozstawie modułowym  ustawione na 
podlewie ciągłym



Elementy charakterystyczne systemu 
modula® TYP F

Opis systemu Wolnostojący system platform peronowych  
typu „F”

Posadowienie Możliwe ustawienia konstrukcji systemu na 
innych elementach wsporczych - pale



1-Linia krawędziowa
2-Linia wizualna
3-Pas ostrzegawczy
4-Prefabrykowana 
platforma peronowa
5-Pas kierunkowy
6-Podkładki 
elastomerowe
7-Fundament 
prefabrykowany
8-Podbeton



• Nawierzchnia z kruszywem odkrytym–
warstwa o grubości min. 4 cm

• Płytki ostrzegawcze - z wypustkami w 
kształcie stożka ściętego 

• Płytki kierunkowe - z wypustkami 
trapezowymi

•
• Płytki linii krawędziowej i linii 

wizualnej –powierzchnia antypoślizgowa 
z wypustkami w kształcie ostrosłupa



• dowolny wzór faktury 
nawierzchni

• odporność na chemiczne środki 
odladzające  

• nawierzchnie z kruszywem 
odkrytym zapewniające
szorstką strukturę antypoślizgową

• dowolność aranżacji stref 
bezpieczeństwa/stref wolnych od 
przeszkód/ linii  
ostrzegawczych/linii 
prowadzących

• dowolna aranżacja kolorystyczna





Możliwe zastosowania systemu

Kompleksowa budowa 
nowych peronów

Kompleksowa budowa centrów 
przesiadkowych

Budowa nowych peronów na 
bazie dotychczasowych

Budowa peronów 
tymczasowych



Wykonanie podlewu i 
posadowienie fundamentów



Zabudowa płyt prefabrykowanych



Zabudowa płyt prefabrykowanych



Zabudowa ścianek i posadowienie 
wiat









Możliwość wymiany pojedynczego elementu konstrukcji i poddania go 
regeneracji

Możliwość chemicznego oczyszczania ze śniegu i lodu także solą 
drogową

Łatwa dostępność do instalacji zabudowanych pod 
powierzchnią peronu bez konieczności demontowania 
nawierzchni

MODULA®
Podstawowe zalety eksploatacyjne 

systemu



















• Bezpieczeństwo
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