teksado.pl

Katalog
.

2018

Firma Teksado sp. z o.o. powstała na bazie doświadczeń właścicieli oraz
pracowników związanych z produkcją i montażem skomplikowanych konstrukcji
stalowych, w tym masztów o wysokości 120 m. Posiadamy bogate doświadczenie w
realizacji oświetlenia obiektów sportowych i placów zabaw, jak również oświetlenia
liniowego ulic oraz parków.
Ciągłe utrzymywanie wysokich stanów magazynowych pozwala nam na krótkie
terminy realizacji zamówień, co zdecydowanie wyróżnia nas na tle konkurencji.
Cały czas rozszerzamy ofertę w oparciu o najnowsze trendy, jak również potrzeby rynku,
dzięki czemu staramy się przede wszystkim bardzo elastycznie wychodzić na przeciw
wymaganiom stawianym przez naszych klientów.
Nasze produkty traﬁają nie tylko do klientów w Polsce, lecz także w Wielkiej Brytanii,
Francji oraz Szwecji.
Do wiodących produktów wśród naszej oferty należą:
- słupy oświetleniowe stalowe o wysokości do 10 m.,
- maszty oraz słupy odgromowe,
- wysięgniki do mocowania opraw oświetleniowych,
- oprawy LED,
- konstrukcje pod oświetlenie solarne jak i gotowe systemy autonomiczne,
- systemy odgrodzeniowo-ochronne w tym słupki parkingowe oraz bariery ochronne.
W naszej ofercie łączymy klasyczne i proste wzory naszych produktów z nowoczesnym
designem.
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zrealizować każdą koncepcję w systemie:
“ od projektu do realizacji”
Nasz Doradca Handlowy jest do Państwa dyspozycji:
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Słup oświetleniowy - okrągły
typ - SO

H
3000
4000
5000
6000
7000

B
1200
1200
1500
1500
1500

C
111
111
111
111
111

C

Rewizja 250x85

250

250

600

90

250

A

zamek

200 - 200

B

A

Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.
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Słup oświetleniowy - okrągły
typ - SO B

H
3000
4000
5000
6000
7000

B
1200
1200
1500
1500
1500

C
115
115
115
115
115

C

Rewizja 250x85

250

250

600

90

250

A

zamek

200 - 200

B

A

Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.

teksado.pl

3

111

Słup oświetleniowy - kwadratowy
typ - SK

H
3000
4000
5000
6000
7000

B
1100
1100
1400
1400
1400

C
111
111
111
111
111

C

Rewizja 200x60

zamek

205

A

250

250

600

65

200 - 200

B

A

Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.
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Słupy oświetleniowe - profilowe

B*

SK-L
H - Wersje wysokości (mm):
3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000
B* - Soczewka LED: ( układ soczewki str. 8 )
30W / 50W / 100W
Układ soczewki:
Pojedyńczy lub podwójny na
każdym wysięgniku.
Wysięgnik:
Długość - 1000 mm, Kąt nachylenia 0 lub 45 stopni.
Wszystkie wysięgniki zakończone są plastikowym
deklem rewizyjnym.

SKL-T0

B*

H - Wersje wysokości (mm):
3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000
B* - Soczewka LED: ( układ soczewki str. 8 )
30W / 50W / 100W
Układ soczewki:
Pojedyńczy lub podwójny na
każdym wysięgniku.
Wysięgnik x2:
Długość - 1000 mm, Kąt nachylenia 2x0 stopni.
Wszystkie wysięgniki zakończone są plastikowym
deklem rewizyjnym.

* Soczewka LED stanowi integralną część słupa - w myśl oferty handlowej.
Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.
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SK-4
B*
H - Wersje wysokości (mm):
6000 / 7000 / 8000
B* - Soczewka LED: ( układ soczewki str. 8 )
30W / 50W / 100W
Układ soczewki:
Pojedyńczy lub podwójny na
każdym wysięgniku.
Wysięgnik x4:
Długość - 1000 mm, Kąt nachylenia 4x0 stopni.
Wszystkie wysięgniki zakończone są plastikowym
deklem rewizyjnym.

SK-Z
B*
H - Wersje wysokości (mm):
4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000
B* - Soczewka LED: ( układ soczewki str. 8 )
30W / 50W / 100W
Układ soczewki:
Pojedyńczy lub podwójny na
każdym wysięgniku.
Wysięgnik x2:
Długość - 1000 mm, Kąt nachylenia 2x0 stopni.
Wszystkie wysięgniki zakończone są plastikowym
deklem rewizyjnym.

* Soczewka LED stanowi integralną część słupa - w myśl oferty handlowej.
Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.
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SK-DUO
B*
H - Wersje wysokości (mm):
4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000
B* - Soczewka LED: ( układ soczewki str. 8 )
30W / 50W / 100W
Układ soczewki:
Pojedyńczy lub podwójny na
każdym wysięgniku.
Wysięgnik x2:
Długość - 1000 mm, Kąt nachylenia 2x45 stopni.
Wszystkie wysięgniki zakończone są plastikowym
deklem rewizyjnym.

B*

SK-VL
H - Wersje wysokości (mm):
3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000
B* - Soczewka LED: ( układ soczewki str. 8 )
30W / 50W / 100W
Układ soczewki:
Pojedyńczy lub podwójny na
każdym wysięgniku.
Wysięgnik x2:
Długość - 1000 mm, Kąt nachylenia 45 i 0 stopni.
Wszystkie wysięgniki zakończone są plastikowym
deklem rewizyjnym.

* Soczewka LED stanowi integralną część słupa - w myśl oferty handlowej.
Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.
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SK-Y45
B*

H - Wersje wysokości (mm):
3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000
B* - Soczewka LED: ( układ soczewki )
30W / 50W / 100W
Układ soczewki:
Pojedyńczy lub podwójny na
każdym wysięgniku.
Wysięgnik x2:
Długość - 1000 mm, Kąt nachylenia 2x45 stopni.
Wszystkie wysięgniki zakończone są plastikowym
deklem rewizyjnym.

B* Układ Soczewki LED
MOC:
30W / 50W / 100W ( do wyboru )

* Soczewka LED stanowi integralną część słupa - w myśl oferty handlowej.
Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.
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Systemy autonomiczne
LED
Lampa solarna jest typem oświetlenia zasilanego prądem generowanym przez zamontowane na słupie
stalowym panele fotowoltaiczne stanowiące jego integralną część.
Panele te ładują akumulator, z którego w nocy zasilana jest energooszczędna oprawa LED.

Budowa lampy solarnej
Panel fotowoltaiczny ze
stelażem
Oprawa LED
str. 13,14
Słup oświetleniowy
str. 2,3,4
Wysięgnik
str. 19,20

Akumulator / kontroler
ładowania
Lampa solarna składa się z 5 głównych elementów:
•słupa stalowego - konstrukcji wsporczej całego systemu,
•panela fotowoltaicznego ze stelażem - odpowiedzialnego za ładowanie baterii,
•akumulatora - odpowiadającego za czas świecenia oprawy LED,
•kontrolera ładowania - stabilizującego ładowanie akumulatora i oddawanie energii oprawie LED,
•oprawy LED - odpowiedzialnej za moc świecenia.
Zależność między wielkością oprawy LED, akumulatora i panela PV jest kluczem do dobrego
funkcjonowania systemu.
Więcej informacji na stronie:

teksado.pl
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Lampy uliczne
Ten rodzaj oświetlenia dedykowany jest głównie
oświetleniu konkretnych punktów np. ciągów
pieszych, posesji, wjazdów, itp.
Dostosujemy
formę lampy
lampy do
do potrzeb
potrzebKlienta
oraz
Dostosujemy formę
ustalimy
zakreszakres
autonomii
optymalizując
koszty
oraz ustalimy
autonomii
optymalizując
oświetlenia
obiektu.obiektu.
Na życzenie
klienta
koszty oświetlenia
Na życzenie
jesteśmy
w stanie wykonać
latarnię
hybrydową
klienta jesteśmy
w stanie
wykonać
latarnięz
turbiną
wiatrową.
hybrydową
z turbiną wiatrową.
Więcej informacji na stronie SUNLAMP.PL

SŁUP

kwadratowy lub okrągły

Wysokość słupa

3/4/5/6 metrów

Materiał

stal ocynkowana

Podstawa słupa

25x25 cm

Fundament

prefabrykat betonowy 100/150 cm

Malowanie

na życzenie wg. palety RAL

OPRAWA

LED 12/16/20/30/50 W

Ilość opraw na słupie 1/2/3 szt.
Kąt świecenia

0-45 stopni względem podłoża
zależnie od modelu wysięgnika

Barwa światła

ciepła/ zimna

Opcje świecenia

możliwość ustawienia czasu oraz
mocy świecenia po zmierzchu
– inteligentny regulator

ZASILANIE

solarne / hybrydowe

Moc panela

50/80/100/125/135/150/200/250W

Kontroler ładowania PWM/MPPT
Akumulator

65/80/100/120/150/200Ah

Czujnik zmierzchu

w każdej lampie

Czujnik ruchu

opcja

Autonomia

do 6 dni zależnie od wybranej opcji

Możliwość zamontowania dodatkowego źródła światła
(niezależnego) z czujnikiem ruchu.
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Lampy parkowe

Ten
Ten rodzaj
rodzaj oświetlenia
oświetlenia dedykowany
dedykowany jest
jest głównie
głównie
oświetleniu
ogólnemu
np.
powierzchni
oświetleniu ogólnemu np. powierzchni posesji,
posesji,
parków,
placów
zabaw,
ale
również
parków, placów zabaw, ale również ciągów
ciągów
pieszych,
pieszych, itp.
itp.
Dostosujemy
formę lampy
lampy do
do potrzeb
potrzebKlienta
oraz
Dostosujemy formę
ustalimy
zakreszakres
autonomii
optymalizując
koszty
oraz ustalimy
autonomii
optymalizując
oświetlenia
obiektu.obiektu.
Doradzimy
jaką formę
koszty oświetlenia
Doradzimy
jaką
oświetlenia
najlepiej
wybrać
i
dostosujemy
ją
do
formę oświetlenia najlepiej wybrać i dostosujemy
możliwości
finansowych
klienta. Latarnie
ją do możliwości
ﬁnansowych
klienta.
autonomiczne
nie są wcale
Zadzwoń
a
Latarnie autonomiczne
niedrogie.
są wcale
drogie.
udzielimy
wszelkich
informacji.
Zadzwoń a udzielimy wszelkich informacji.
Więcej
Więcej informacji
informacji na
na stronie
stronie SUNLAMP.PL
SUNLAMP.PL
SŁUP

kwadratowy lub okrągły

Wysokość słupa

3/4/5/6 metrów

Materiał

stal ocynkowana

Podstawa słupa

25x25 cm

Fundament

prefabrykat betonowy 100/150 cm

Malowanie

na życzenie wg. palety RAL

OPRAWA

LED 6/8/12/18/20 W

Ilość opraw na słupie 1/2/3/4 szt.
Kąt świecenia

360 stopni

Barwa światła

ciepła/ zimna

Opcje świecenia

możliwość ustawienia czasu oraz
mocy świecenia po zmierzchu
– inteligentny regulator

ZASILANIE

solarne / hybrydowe

Moc panela

50/80/100/125/135/150/200/250W

Kontroler ładowania PWM/MPPT
Akumulator

40/65/80/100/120/150/200Ah

Czujnik zmierzchu

w każdej lampie

Czujnik ruchu

opcja

Autonomia

do 6 dni zależnie od wybranej opcji

Możliwość zamontowania dodatkowego źródła światła
(niezależnego) z czujnikiem ruchu.
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11

Fundamenty

Zainstalowanie słupa realizowane jest poprzez posadowenie go bezpośrednio na fundamencie oraz przykręcenie
do stalowych kotew osadzonych w prefabrykacie.
W tym celu oferowane Państwu słupy wyposażone są w odpowiednią podstawę.
Oferujemy fundamenty w 3 rodzajach wysokości:
1. 1500 mm
2. 1000 mm
3. 800 mm
Dobór wysokości fundamentu uzależniony jest od wielu
czynników, tj: wysokość i proﬁl słupa, charakter podłoża itp.
Nasi specjaliści pomogą w wyborze właściwej opcji.

h = 1500 mm

h = 1000 mm

h = 800 mm

300

12

300

300
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Oprawa oświetleniowa
HGO / HGB

HGO
Źródło światła:
Moc:
Szczelność oprawy:
Odporność na uderzenia:
Temperatura barwowa:
Klasa ochrony:
Klasa energetyczna:
Średnica montażu:
Kąt świecenia:

Dioda LED
od 20W do 200 W
IP 65
IK08
4500 °K
I, II,
A+
Ø40 mm ,Ø60 mm
120 stopni

Nowoczesne światło o naturalnym kolorze, doskonała alternatywa lamp sodowych.
Idealne polepsza pole widzenia kierowców, doskonale sprawdza się w systemach monitoringu wizyjnego.

HGB
Źródło światła:
Moc:
Szczelność oprawy:
Odporność na uderzenia:
Temperatura barwowa:
Klasa ochrony:
Klasa energetyczna:
Średnica montażu:
Kąt świecenia:

Matryca LED
od 20W do 100 W
IP 65
IK08
4500 °K - 6000 °K
I, II,
A+
Ø40 mm ,Ø60 mm
120 stopni

Oprawa HGB/LED charakteryzuje się wysoką odpornością i dużą mocą, są to cechy niezbędne dla
profesjonalnego oświetlenia ulicznego.
Dzięki szerokiemu kątowi świecenia, uzyskuje możliwość doświetlenia bardzo szerokich przestrzeni
ulicznych, poprawiąjąc tym samym pole widzenia.

teksado.pl
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Oprawy parkowe

OCP Kula
Źródło światła:
Moc:
Szczelność oprawy:
Klasa ochrony:
Klasa energetyczna:
Montaż i regulacja:
Średnica montażu:
Średnica kuli:
Kolor kuli:

żarówka LED (E27)
do 100 W
IP 44
II,
wg. źródła światła
Ułożenie
górne lub dolne
Ø60 mm
20cm, 30cm, 40cm
mleczny, przezroczysty,
brązowy dymny

OCP 70
Źródło światła:
Moc:
Szczelność oprawy:
Temperatura barwowa:
Klasa ochrony:
Klasa energetyczna:
Montaż i regulacja:
Średnica montażu:
Wymiary:
Kolor klosza:

żarówka LED (E27)
do 70 W
IP 55
wg. źródła światła
II,
wg. źródła światła
Ułożenie górne
Ø48 mm
45cmx65cm
mleczny, przezroczysty,
dymny

Pareo 04
Źródło światła:
Moc:
Szczelność oprawy:
Klasa ochrony:
Klasa energetyczna:
Montaż i regulacja:
Średnica montażu:
Wymiary:
Kolor klosza:
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żarówka LED (E27)
do 60 W
IP 54
II,
wg. źródła światła
Ułożenie górne
Ø60 mm
44cmx63cm
przezroczysty, dymny

teksado.pl

Systemy naświetlania
LED
Naświetlacze LED to idealny zamiennik zewnętrznych lamp halogenowych.
Charakteryzują się przede wszystkim bardzo mocnym - ukierunkowanym strumieniem świetlnym.
* Dziesięciokrotnie mniejszy pobór mocy w stosunku do żarowego odpowiednika,
* Odporność na wilgoć oraz zabrudzenia,
* Częste włączanie/wyłączanie nie wpływa na żywotność.
* Idealnie nadają się do oświetlania hal, boisk, sal oraz innych budynków wielkogabarytowych.

W stałej ofercie:
50W / 100W / 150W / 200W
Wysięgnik Nasadzany
40

500

80

Dostępne wymiary belki wysięgnika:
1. 500 x 80 x 40
2. 750 x 80 x 40
3. 100 x 80 x 40
70
Przykładowe rozwiązanie

U1

U2

U3

teksado.pl
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Wysięgniki
nasadzane

Wysięgnik WN 1

Długość ramienia
50 cm*
Nachylenie względem podłoża
15 lub 45 stopni **
Zamknięcie rury wysięgnika
stanowi plastikowy korek

przykłdy
układu ramion
A
180

B
C

C1
45

120

Długość ramienia
50 cm*
Nachylenie względem podłoża
15 lub 45 stopni **
Zamknięcie rury wysięgnika
stanowi plastikowy korek

D
45

Wysięgnik WN 2

E

Wysięgnik WN 3

G
90
90

Długość ramienia
50 cm*
Nachylenie względem podłoża
15 lub 45 topni **
Zamknięcie rury wysięgnika
stanowi plastikowy korek

120

120

F

* Długość ramienia może być dostosowana do potrzeb Klienta.
** Nachylenie wysięgnika może być dostosowane do potrzeb Klienta.
Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
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Wysięgnik WN A

Wysięgnik WN A/2

Wysięgnik WN B

Wysięgnik WN B/2

Długość ramienia
50 cm*
Nachylenie względem podłoża
0 stopni **

Długość ramienia
2x50 cm*
Nachylenie względem podłoża
0 stopni **

Długość ramienia
50 cm*
Nachylenie względem podłoża
0 stopni **

Długość ramienia
2x50 cm*
Nachylenie względem podłoża
0 stopni **

* Długość ramienia może być dostosowana do potrzeb Klienta.
** Nachylenie wysięgnika może być dostosowane do potrzeb Klienta.
Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.
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Wysięgnik WN D

Wysięgnik WN D/2

Wysięgnik WN E

Długość ramienia
50 cm*
Nachylenie względem podłoża
0 stopni **

Długość ramienia
2x50 cm*
Nachylenie względem podłoża
2x0 stopni **

Długość ramienia
2x50 cm*
Nachylenie względem podłoża
2x0 stopni **

* Długość ramienia może być dostosowana do potrzeb Klienta.
** Nachylenie wysięgnika może być dostosowane do potrzeb Klienta.
Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.
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Wysięgniki
boczne

Wysięgnik WB 1

Długość ramienia wysięgnika
50 cm*
Nachylenie względem podłoża
0 stopni*

przykłdy
układu ramion
A
180

B
C

C1
120

45

Wysięgnik WB 2

Długość ramienia wysięgnika
50 cm*
Rozstaw ramion
90 stopni
Nachylenie względem podłoża
15 stopni*

Wysięgnik WB 3

F

90

Długość ramienia wysięgnika
50 cm*
Rozstaw ramion
90 stopni
Nachylenie względem podłoża
45 stopni*

120

E

120

D

90

* Długość ramienia może być dostosowana do potrzeb Klienta.
** Nachylenie wysięgnika może być dostosowane do potrzeb Klienta.
Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.

teksado.pl
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Wysięgnik WB 4/A

Wysięgnik WB 4/Z

Długość ramienia wysięgnika
50 cm*
Nachylenie względem podłoża
0 stopni*
Montaż do słupa
Boczny

przykłdy
układu ramion
A
180

B
C
Wysięgnik WB 5/A

120

45

C1

D

120

E

120

Wysięgnik WB 5/Z

Długość ramienia wysięgnika
50 cm*
Nachylenie względem podłoża
0 stopni*
Montaż do słupa
Boczny

90

F
90

20

* Długość ramienia może być dostosowana do potrzeb Klienta.
** Nachylenie wysięgnika może być dostosowane do potrzeb Klienta.
Zabezpieczenie powierzchni: OCYNK OGNIOWY.
Malowanie powierzchni: Opcjonalnie - Kolor z palety RAL.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.

teksado.pl

Słupek odgrodzeniowo-parkingowy
SP-O / SP-K
Słupki odgrodzeniowo-parkingowe to urządzenia biernej kontroli dostępu.
Występuje w dwóch wariantach „Okrągłe” i „Kwadratowe”.
Słupki dostępne są w wersji ocynkowanej lub malowanej.
Na życzenie klienta każdy słupek opcjonalnie może zostać wyposażony w naklejki odblaskowe
lub oczka służące do mocowania łańcucha bądź linki.

Akcesoria dostęne w ofercie handlowej:
1. Łańcuch stalowy
2. Linka stalowa

SP-O
SP-K

* Na życzenie klienta każdy słupek dostępny jest w dowolnej konfiguracji wysokości.
Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.

teksado.pl
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Bariery odgrodzeniowo-ochronne
Bariery ochronne mają zastosowanie min. w różnego rodzaju obiektach, służą do wydzielania stref
„ bezpiecznych ” jak również określają ciągi komunikacyjne.
Bariery dostępne są w wersji ocynkowanej lub malowanej.
Na życzenie klienta bariery opcjonalnie mogą zostać wyposażone w naklejki odblaskowe.

BO-A
BO-B
BO-C

BO-D

Szczegółowe informacje techniczne dostępne są na kartach katalogowych.
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Siedziba spółki:
ul. Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Baza techniczno-magazynowa:
ul. Wrocławska 1A
26-600 Radom
tel: +48 665 881 881
e-mail: ag@teksado.pl
www.teksado.pl

teksado.pl
Wszelkie prawa autorskie - zastrzeżone.

