
 

 

Ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 26 

61-407 Poznań 

Tel./Fax: +48 (61)8-303-603 

E-mail : biuro@way-it.pl 

 

  

1 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA NA ASORTYMENT 
BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU DROGOWEGO 
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I. PASY DROGOWE I KLEJ 

 

1. Pas Drogowy 100mb/12cm BAST nr.95 1A 11.26 

 
Pas drogowy żółty samoprzylepny stosowany jest w inżynierii ruchu 
drogowego i przeznaczony do czasowej reorganizacji ruchu kołowego. 
Produkty są pokryte farbą odblaskową i środkiem antypoślizgowym. 
Mają tę przewagę nad farbami, że usunięcie z jezdni oznaczeń 
zajmuje chwilę nie pozostawiając śladów, co ma duży wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu. 
 
Nasze pasy produkowane są w USA i spełniają wymogi, oraz posiadają 
atesty UE. Znajdują zastosowanie na terenach Europy, Ameryki i 
Japonii co dodatkowo potwierdza fakt doskonałej jakości na 
wymagających rynkach. Można je stosować do oznaczeń 

informacyjnych w czasie wizyt VIP-ów. 
 
Pasy są produkowane na podłożu folii aluminiowej – najczęściej stosowane pasy w Polsce. 
 
Wszystkie nasze taśmy są samoprzylepne. Jednak w przypadku, gdy taśma ma na dłużej być położona, bądź 
przewidujemy duży ruch na drodze zalecamy stosować dodatkowo kleje. 

 

 
 

OFERTA CENOWA : 
 

1. Przy zamówieniu do 10 sztuk 

● Cena za sztukę : 394zł netto 

● Dostawa : 

▪ 1-5 sztuk : 30zł netto 

▪ 6-10 sztuk : 60zł netto 
2. Przy zamówieniu 11-20 sztuk 

● Cena za sztukę : 380zł netto 

● Dostawa paletowa : 130zł netto 
3. Przy zamówieniu 21-30 sztuk 

● Cena za sztukę : 370zł netto 

● Dostawa paletowa (-50%) : 65zł netto 
4. Przy zamówieniu 50 sztuk i więcej 

● Cena za sztukę : 360zł netto 

● Dostawa paletowa gratis!! 

 
 

W przypadku zainteresowania pasami o podłożu plastikowym prosimy o kontakt. 
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II. PASY DROGOWE I KLEJ 

 
2. Klej Primer 836.2 

 
Nasze kleje produkowane są na bazie kauczuku aktywnego. Są przeznaczone do używania 
wraz pasami drogowymi znajdującymi się w naszej ofercie. 
 
Posiadamy dwie gramatury opakowań : 

• Opakowanie 35kg kleju co pozwala na podklejenie ok. 700mb taśmy 

• Opakowanie 7kg kleju co pozwala na podklejenie ok. 140mb taśmy 
 
Kleju należy używać, jeżeli przewidujemy dłuższy okres położenia taśmy (powyżej 10 dni) lub spodziewamy się 
dużego natężenia ruchu 

 

OFERTA CENOWA NA OPAKOWANIE 7KG: 
 

1. Przy zamówieniu do 5 sztuk 

● Cena za sztukę : 200zł netto 

● Dostawa : 30zł netto 
2. Przy zamówieniu 6-10 sztuk 

● Cena za sztukę : 185zł netto 

● Dostawa : 60zł netto 
3. Przy zamówieniu powyżej 10 sztuk 

● Cena za sztukę : 170zł netto 

● Dostawa : 

▪ 11-15 sztuk : Dostawa paletowa (-30%) 91zł netto 

▪ 15-30 sztuk : Dostawa paletowa (-50%) 65zł netto 

▪ Powyżej 30 sztuk : Dostawa paletowa gratis!! 

 

OFERTA CENOWA NA OPAKOWANIE 35KG: 
 

1. Przy zamówieniu do 5 sztuk 

● Cena za sztukę : 850zł netto 

● Dostawa paletowa : 130zł netto 
2. Przy zamówieniu 6-10 sztuk 

● Cena za sztukę : 835zł netto 

● Dostawa paletowa (-30%) : 91zł netto 
3. Przy zamówieniu powyżej 10 sztuk 

● Cena za sztukę : 810zł netto 

● Dostawa : 

▪ 11-15 sztuk : Dostawa paletowa (-50%) 65zł netto 

▪ Powyżej 15 sztuk : Dostawa paletowa gratis!! 

▪  
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III. ELEMENTY ODBLASKOWE 

 

3. 

 

ELEMENT ODBLASKOWY TYP. A 
Element odblaskowy samoprzylepny stojący.  
Dwustronna refleksyjna folia 24mm 
szerokości 

4,38zł netto / sztuka 
Minimalne zamówienie : 500 sztuk 

4. 

 

ELEMENT ODBLASKOWY TYP. B 
Element odblaskowy samoprzylepny stojący.  
Dwustronny element odblaskowy 40x14mm. 
Podkładka z otworem do montażu. 

8,13zł netto / sztuka 
Minimalne zamówienie : 300 sztuk 

5. 
 

ELEMENT ODBLASKOWY TYP. C 
Kocie oczko 120mm średnica, 19mm 
wysokość. Wykonane z polietylenu. 
Wersja 1 stronna (2odblaski). 
Możliwe w kolorze białym i z aluminium. 

3,75zł netto / sztuka 
Minimalne zamówienie : 20 sztuk 

6. 
 

ELEMENT ODBLASKOWY TYP. D 
Kocie oczko 120mm średnica, 19mm 
wysokość. Wykonane z polietylenu. 
Wersja 2 stronna (4 odblaski). 
Możliwe w kolorze białym i z aluminium. 

5,00zł netto / sztuka 
Minimalne zamówienie : 20 sztuk 

7. 

 

SEPARATOR PASÓW 
Separatory są idealne do oddzielania pasów 
jezdni.dają elementy odblaskowe 
dwustronne. 
W zestawie podstawa do przykręcenia bądź 
podklejenia do podłoża. 

67,50zł netto / sztuka 
Minimalne zamówienie : 30 sztuk 

8. 

 

KLEJ DWU-SKŁADNIKOWY 10kg 
Klej dwu-składnikowy do podklejania 
elementów odblaskowych do podłoża. 
Opakowanie 10kg. 

287,50zł netto / sztuka 
Minimalne zamówienie : 1 sztuka 

 

 

 

Do powyższych elementów należy doliczyć koszt transportu ustalany indywidualnie podczas 

zamówienia. 

Towar jest dostępny na zamówienie. Orientacyjny czas realizacji zamówienia ok. 10dni 

roboczych. 
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IV. UNIEWAŻNIANIE ZNAKÓW 

9. 

 

TAŚMA UNIEWAŻNIAJĄCA TYP. A 
Taśma samoprzylepna, fluorescencyjna 
pomarańczowo-czarna, idealnie nadaje się 
do unieważniania oznakowań drogowych na 
czas remontu. 75mm szeroka. Rolka 33mb. 

98zł netto / sztuka 
Minimalne zamówienie : 24 sztuk 

10. 

 

TAŚMA UNIEWAŻNIAJĄCA TYP. B 
Taśma samoprzylepna, fluorescencyjna 
pomarańczowo-czarna, idealnie nadaje się 
do unieważniania oznakowań drogowych na 
czas remontu. 50mm szeroka. Rolka 33mb. 

68,80zł netto / sztuka 
Minimalne zamówienie : 36 sztuk 

11. 

 

TAŚMA UNIEWAŻNIAJĄCA TYP. C 
Taśma samoprzylepna, odblaskowa 
czerwono-czarna, idealnie nadaje się do 
unieważniania oznakowań drogowych na 
czas remontu. 75mm szeroka. Rolka 12,5mb. 

310,5zł netto / sztuka 
Minimalne zamówienie : 1 sztuka 

 

 

 

 

Do powyższych elementów należy doliczyć koszt transportu ustalany indywidualnie podczas 

zamówienia. 

Towar jest dostępny na zamówienie. Orientacyjny czas realizacji zamówienia ok. 10dni 

roboczych. 
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V. SPRZĘT 
 

12. Urządzenie do nakładania pasów 

drogowych na podłoże 

 
Polecamy to urządzenie przy układaniu większych odcinków 
pasów drogowych. Urządzenie jednocześnie nakłada, podkleja i 
dociska pas drogowy do podłoża. Dzięki „celownikowi” w 
przedniej części urządzenia możliwe jest precyzyjne nakładanie 

pasów na podłoże. Sprzęt w pełni ocynkowany. 
 

Cena urządzenia : 5000zł netto 
 

 

 

 

 

13. Lampa do robot nocnych POWERMOON 

1000W HQI 

 
Lampa przeznaczona do robót nocnych, dająca wrażenie 
światła 
dziennego. Moc 99000 lumenów. Zasilanie 230V AC. 
 
W skład zestawu wchodzi 

• Balast wraz z 3m kablem do zasilania, oraz 7m kabla 
zasilającego do powermoon'a. 
 

• Lampa Powermoon 
 

• Opakowanie do transportu 
 
Masa zestawu wraz z opakowaniem do transportu to ok. 25kg. 

 

 

Cena urządzenia : 9500zł netto 
 

Dodatkowo można dokupić trójnóg do montażu lampy Powermoon z wysięgnikiem 4,7m 

Cena : 2020zł netto 

 

 

 

 

Do powyższych elementów należy doliczyć koszt transportu ustalany indywidualnie podczas 

zamówienia. 

Towar jest dostępny na zamówienie. Orientacyjny czas realizacji zamówienia ok. 10dni 

roboczych. 
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VI. INFORMACJE DODATKOWE 

 
 Firma way-IT Łukasz Kufel działa na rynku od 07.2010 roku. Od 2012 roku zajmuje się 
sprzedażą asortymentu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest kontynuatorem firmy 
TECHLAND Kufel Zbigniew, która nieprzerwanie od 1994 roku zaopatruje krajowy rynek w 
powyższe produkty. 
 
 Wszystkie nasze produkty mają wymagane badania BASt i są używane na drogach 
zachodniej Europy, amerykańskich i japońskich. Wieloletnie doświadczenie na tych jakże 
wymagających rynkach powoduje, że oferowany towar jest najwyższej jakości. Dzięki temu 
możemy się poszczycić tym, że w ciągu 20 lat zaopatrywania rynku nie mieliśmy żadnych 
zwrotów gwarancyjnych na nasze produkty. Daje nam to podstawy do tego, że możemy 
Państwu zagwarantować towar, który spełni Wasze oczekiwania i zagwarantuje terminowe 
realizacje prac. 
 
 Jeżeli potrzebują Państwo innego asortymentu, prosimy o kontakt : 

• Telefoniczny : +48 501 259 140 

• E-mail : biuro@wayit.pl 
Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na wszystkie pytania i zapotrzebowanie. Jeżeli 
składają Państwo większe zamówienie łączone [np. klej i taśma] prosimy o kontakt. Możliwe, 
że przy odpowiedniej ilości transport do Państwa będzie gratis. 
 
 Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta jest atrakcyjna i będą Państwo zadowoleni 
ze współpracą z nami. 
 
 
 

Z poważaniem 
Łukasz Kufel 
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