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TLC W SKRÓCIE
Skandynawska tradycja i doświadczenie

Nowoczesny, polski zakład produkcyjny

Własne biura konstrukcyjno-technologiczne

7 biur handlowych w Polsce, Szwecji 
i Wielkiej Brytanii

Wysoka jakość, terminowość, partnerstwo

Wierzymy, że lepsza przyszłość zaczyna się od wizji, a nowatorskie projekty to wspólna troska o człowieka 
i środowisko. TLC łączy talent z pasją tworzenia. Projektujemy, wytwarzamy i montujemy produkty z grupy 
lekkich konstrukcji stalowych.

Wysoką jakość naszych produktów potwierdza certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji z normą 
EN 1090 wydany przez Instytut Badawczy TÜV Süd. Jako wyroby budowlane,
spełniają wymagania rozporządzenia europejskiego 305/2011 (CPR).
Wszystkie produkty TLC posiadają oznakowanie CE.
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TLC SCHODY TECHNICZNE

Indywidualny projekt zapewnia dopasowanie
do miejsca instalacji oraz gwarantuje łatwy
montaż.

SCHODY TECHNICZNE - stosowane w zakładach przemysłowych, halach produkcyj-
nych i magazynowych. Wysokiej jakości materiały oraz indywidualnie przygotowany 
projekt zapewnia, że schody stalowe spełniają obowiązujące kryteria bezpieczeń-
stwa. Każdy element schodów podlega cynkowaniu ogniowemu wg EN ISO 1461 
(DIN 50976) bądź malowaniu natryskowemu lub lakierowaniu proszkowemu 
kolorami z palety RAL ewentualnie NCS. Schody są wytrzymałe i odporne na uszko-
dzenia mechaniczne, a jednocześnie lekkie, co gwarantuje szybki i łatwy montaż 
oraz demontaż. Stopnie i spoczniki schodów wypełnione są kratami typu WEMA 
blachą ryflowaną lub perforowaną.

Rampy przemysłowe, podesty i pomosty robocze - ażurowe konstrukcje stalowe, 
używane w celu uzyskania dostępu do części budynków, hal lub maszyn przez ludzi. 
Najczęściej stosowanym wypełnieniem stopni, spoczników i podestów jest zgrze-
wana krata pomostowa, wykonana zgodnie z wymogami normy DIN 24537.

Drabiny techniczne, konstrukcje spawane lub skręcane, ze stali lub aluminium, 
przeznaczone do pokonywania różnic poziomów w instalacjach, halach oraz bu-
dynkach przemysłowych, magazynowych i komercyjnych. Ocynkowane ogniowo 
lub lakierowane proszkowo, również na kolory ostrzegawcze.

Technologia powlekania
Podstawowym wykończeniem powierzchni jest srebrny kolor cynku, uzyska-
ny w procesie zanurzania konstrukcji stalowej w płynnym cynku. Opcjonalnie, 
konstrukcja z ocynkowanych profili jest malowana metodą proszkową lub natry-
skową. Proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność po-
włoki malarskiej do podłoża. Elementy są najpierw pokrywane farbą podkładową, 
a następnie warstwą nawierzchniową.

Warianty
Istnieje możliwość obudowania zewnętrznej części schodów klatką schodową 
z systemowych profili - z blachy profilowanej lub paneli typu sandwich. Możliwe 
jest także obudowanie dolnej części schodów ogrodzeniem stałym np.: z paneli 
ażurowych wraz z systemową furtką wejściową zamykaną na klucz. Własne biu-
ro konstrukcyjne umożliwia nam także realizację projektów indywidualnych oraz 
fachowe doradztwo techniczne. Projektujemy i produkujemy również schody 
zabiegowe, wachlarzowe oraz konstrukcje mieszane.

stal S235 / S355 krata 
profilowana 

cynk ogniowy

barierka
przemysłowa 

 blacha
ryflowana 

samodzielny
montaż 

malowanie
proszkowe

krata WEMA

barierka
bezpieczna 
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TLC SCHODY EWAKUACYJNE

Konstrukcje odporne na napór tłumu, wysokie
obciążenie i działanie ognia.

SCHODY EWAKUACYJNE - stosowane w budynkach użyteczności publicznej i budow-
nictwie wielorodzinnym jako zewnętrzne schody ewakuacyjne. Umiejscowienie tego 
typu schodów na zewnątrz budynku jest najtańszą, najprostszą i najszybszą meto-
dą dostosowania go do zaostrzonych wymagań i przepisów PPOŻ. Stalowe schody 
ewakuacyjne charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na uszkodze-
nia mechaniczne. Stworzone są z myślą o zachowaniu najwyższych norm bezpie-
czeństwa. Schody w całości podlegają ocynkowaniu ogniowemu wg EN ISO 1461 
(DIN 50976), a także malowaniu natryskowemu antykorozyjnymi systemami malar-
skimi zgodnymi z normą PN-EN ISO 12944-5, malowaniu zapewniającemu ochronę 
przed ogniem (farbami pęczniejącymi) lub lakierowaniu proszkowemu. Dostępne 
w kolorach z palety RAL. Wypełnienie stanowią kraty WEMA wyposażone w antypo-
ślizgową listwę. Lekka konstrukcja gwarantuje szybki i łatwy montaż.

Kraty pomostowe i inne wypełnienia stopni i pomostów
Wypełnienie stopni, spoczników i podestów to zgrzewana krata pomostowa. 
Istnieje możliwość zastosowania betonu architektonicznego, kamienia, drewna, 
ceramiki, blachy żeberkowej lub perforowanej.

Barierka
Typ przemysłowy lub bezpieczny dla dzieci (childrensafe). Możliwość zamontowa-
nia barierek niestandardowych, np. ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie antykoro-
zyjne Powłoka cynkowa oraz malowanie natryskowe lub proszkowe.

Technologia powlekania
Podstawowym wykończeniem powierzchni jest srebrny kolor cynku, uzyskany 
w procesie zanurzania konstrukcji stalowej w płynnym cynku. Opcjonalnie, kon-
strukcja z ocynkowanych profili jest malowana metodą proszkową lub natryskową. 
Proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powło-
ki malarskiej do podłoża. Elementy są najpierw pokrywane farbą podkładową, 
a następnie warstwą nawierzchniową.

Warianty
Istnieje możliwość obudowania schodów zewnętrzną klatką schodową z systemo-
wych paneli ogrodzeniowych lub paneli typu sandwich wraz z systemową furtką 
wejściową zamykaną na klucz.

barierka
bezpieczna

barierka
ozdobna

stal nierdzewna krata
profilowana

cynk ogniowy

krata WEMA

barierka
przemysłowa 

beton
lastrico

aluminium blacha
ryflowana 

blacha
gładka

samodzielny
montaż

malowanie
ognioodporne

malowanie
natrysko w e

malowanie
proszkowe

stal S235 /
S355 
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TLC SCHODY SPIRALNE

Schody ewakuacyjne: funkcjonalne i bezpieczne.

SCHODY SPIRALNE - lekkie, nowatorskie projekty idealnie pasujące do nowych 
i remontowanych budynków. Zaletą konstrukcji jest ograniczenie powierzchni po-
trzebnej do ich zamontowania. Spiralna forma schodów sprawia, że przypadkowe 
potknięcie nie skutkuje upadkiem - naturalnym zabezpieczeniem jest barierka 
znajdująca się na wprost użytkownika.

Krata pomostowa i inne wypełnienia stopni oraz pomostów
Wypełnienie stopni, spoczników i podestów to zgrzewana krata pomostowa. 
Istnieje możliwość zastosowania betonu architektonicznego, kamienia, drewna, 
ceramiki, blachy żeberkowej lub perforowanej.

Barierka
Typ przemysłowy lub bezpieczny dla dzieci (childrensafe). Możliwość zamontowa-
nia barierek niestandardowych, np. ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Powłoka cynkowa oraz malowanie proszkowe.

Kolory
Kolor srebrny (cynku). Inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie.

Technologia powlekania
Podstawowym wykończeniem powierzchni jest srebrny kolor cynku, uzyskany 
w procesie powlekania konstrukcji stalowej płynnym cynkiem (proces galwanizacji 
ogniowej). Opcjonalnie, konstrukcja z ocynkowanych profili jest malowana metodą 
proszkową lub natryskową. Proces przygotowania powierzchni zapewnia doskona-
łą przyczepność powłoki malarskiej do podłoża. Elementy są najpierw pokrywane 
farbą podkładową, a następnie warstwą nawierzchniową.

Warianty
Istnieje możliwość obudowania zewnętrznej części schodów klatką schodową 
z systemowych profili - z blachy profilowanej lub paneli typu sandwich. Możliwe 
jest także obudowanie dolnej części schodów ogrodzeniem stałym np.: z paneli 
ażurowych oraz systemową furtką wejściową zamykaną na klucz.

cynk ogniowy

krata WEMA krata
profilowana

malowanie
proszkowe

barierka
przemysłowa

barierka
bezpieczna

stal nierdzewna beton lastriko

samodzielny
montaż

drewnoaluminium

malowanie
natryskowe

blacha gładka

malowanie
ognioodporne

stal S235 /
S355

blacha
żeberkowa

barierka
ozdobna
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stal S235 /
S355

krata WEMA barierka
przemysłowa

cynk ogniowy samodzielny
montaż 

TLC SCHODY KONTENEROWE

Maksymalizacja powierzchni kontenerowej.

Modułowa konstrukcja to szybkie łączenie elementów w celu uzyskania odpo-
wiedniej długości schodów. Niewielka waga sprawia, że mogą być montowa-
ne bez potrzeby zaangażowania dźwigu, nawet w przypadku dwóch lub trzech 
kondygnacji. Konstrukcja w całości podlega ocynkowaniu ogniowemu wg EN ISO 
1461 (DIN 50976).

Kraty pomostowe i inne wypełnienia stopni i pomostów
Standardowe wypełnienie stanowią kraty typu WEMA wraz z antypoślizgową 
listwą. Istnieje możliwość wykonania stopni i podestów z blachy przetłaczanej 
antypoślizgowej.

Barierki
Typ przemysłowy. Wykonane z giętej rury ø42,4 [mm].

Zabezpieczenie antykorozyjne
Powłoka cynkowa oraz malowanie proszkowe.

Warianty
Możliwe jest wykonanie tarasu widokowego na kontenerze z zastosowaniem 
pomostów ze zgrzewanych krat pomostowych oraz wykonanie obudowy klatek 
schodowych np. z paneli ogrodzeniowych lub typu sandwich oraz wykonanie 
daszków nad podestami i biegami schodów.

Montaż
Prosty montaż z użyciem narzędzi do skręcania połączeń śrubowych. Stopy słu-
pów i belki policzkowe na poziomie „zero” przykręcone do fundamentu za pomocą 
kotew chemicznych i śrub. Bez spawania. Schody przygotowane do samodzielnego 
montażu.

PROJEKT   |  PRODUKCJA  |   MONTAŻ
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TLC BARIERKI

Barierka T1001 - typ przemysłowy - wykonana z giętej rury 
o średnicy 42,4 [mm]

Barierka T1002 - bezpieczna dla dzieci
Rodzaje wypełnień: poziomymi prętami, rurkami, płaskow-
nikami, pionowymi prętami, płaskownikiem, szkłem, blachą 
barierka perforowaną, drewnem lub siatką.

Balustrada ozdobna T1003 i T1004
Podstawowym materiałem konstrukcyjnym balustrad ozdob-
nych jest stal nierdzewna szlifowana. Może ona jednak być 
zastąpiona np. stalą nierdzewną polerowaną, stalą czarną 
malowaną, aluminium, mosiądzem czy drewnem. Wypełnienie 
balustrady standardowo stanowią pręty, rury lub linki ze stali 
nierdzewnej, montowane w różnych konfiguracjach.

Samodzielny montaż – konstrukcja przygotowana do samo-
dzielnego montażu. Odpowiednie dopasowanie elementów 
na etapie produkcji oraz dostarczana wraz z dostawą doku-
mentacja pozwala na łatwy montaż z użyciem podstawowych 
narzędzi.

TLC Montaż - Kompleksowa obsługa zlecenia.

barierka
przemysłowa

barierka
bezpieczna

barierka
ozdobna

samodzielny
montaż

TLC Montaż
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WYMIARY OCZEK WYMIARY PŁASKOWNIKA NOŚNEGO „H” X „G” [MM]

„a” x „b”  
w osiach [mm] 25x2 25x3 30x2 30x3 30x4 40x2 40x3 40x4 40x5 50x4 50x5 50x6

15,0 x 76,2 • • • • • • • • •
21,6 x 24,0 • • • • • • • • • • •
34,3 x 19,0 • • • • • • • • • • • •
34,3 x 38,1 • • • • • • • • • • • •
34,3 x 76,2 • • • • • • • • • • • •

34,3 x 101,6 • • • • • • • • • • • •
34,3 x 101,6

offshore • • • • • • • •
43,2 X 101,6

offshore • • • • • • • •

TLC STOPNIE SCHODOWE

Wykonywane zgodnie z wymogami normy
DIN 24537. Zabezpieczeniem antykorozyjnym
jest standardowo cynk ogniowy zgodny
z EN IS0 1461.

Podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest stal ocynkowana, wybrane rodzaje 
krat dostępne są również w wykonaniu ze stali nierdzewnej i aluminium.

Warianty stopni schodowych:

> kraty pomostowe z kraty prasowanej,
> kraty zgrzewane lub prasowane z dodatkową powierzchnią
 antypoślizgową,
> blachy pełne żeberkowe,
> blachy żeberkowe i przetłaczane,
> beton architektoniczny,
> beton przygotowany pod płytki ceramiczne lub z kamienia
 naturalnego,
> kamień naturalny,
> drewno.

Najczęściej stosowane wielkości oczek i przekroje
płaskowników nośnych krat zgrzewanych:

• kraty stosowane w standardzie,
• kraty dostępne z magazynu, wymagające dopłaty,
• kraty na zamówienie, wymagające dopłaty i wydłużonego okresu
 oczekiwania na realizację

PROJEKT   |  PRODUKCJA  |   MONTAŻ
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TLC MATERIAŁY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Atestowana stal w gatunkach S235 lub S355
elementy nośne konstrukcji

Stal nierdzewna w gatunkach 1.4301 i 1.4401, szlifowana. 
Przeznaczona głównie na elementy balustrad, kraty Wema, 
kraty profilowane oraz blacha przeznaczona na stopnie i po-
desty schodów.

Krata WEMA – zgrzewane lub prasowane, o różnych wymia-
rach oczka i płaskownika nośnego. Stopnie, podesty i spoczni-
ki schodów.

Krata profilowana o różnych profilach – lepsza antypośli-
zgowość, mniejszy prześwit, niższa masa.

Blacha żeberkowa stosowana w miejsce krat WEMA.

Blacha gładka stosowana na stopniach schodów, podestach 
i spocznikach przygotowuje do ułożenia wykładziny, płytek 
ceramicznych lub kamiennych.

Beton lub lastriko – możliwość wykonania stopni i spoczni-
ków z betonu zbrojonego oraz betonu z dodatkiem grysu 
- lastrika.

Drewno – różne gatunki drewna wykorzystywane do wyko-
nania stopni, podestów oraz pochwytów barierek schodów. 
Wykończenia powierzchni drewna: olejowanie, lakierowanie.

Aluminium – alternatywą dla stali może być aluminium i jego 
stopy.

krata WEMA

krata  
profilowana

stal S235 / 
S355

stal nierdzewna

beton lastriko

drewno

aluminium

blacha  
żeberkowa

blacha gładka
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TLC BALUSTRADY

Balustrady szklane charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością szkła uzyskanego w procesie 
hartowania. Bezpieczne i nowoczesne rozwiązania 
dla przestrzeni publicznych.

TLC współpracuje z wiodącymi dostawcami szkła i systemów mocowań zapewnia-
jąc najwyższą jakość montowanych elementów. Oferujemy szeroką gamę rozwią-
zań oraz kompleksową obsługę indywidualnych projektów.

Projekt i szybki montaż
TLC oferuje profesjonalne doradztwo techniczne, przygotowanie koncepcji i doku-
mentacji projektowej w oprogramowaniu 3D. TLC oferuje montaż balustrad przez 
wyspecjalizowane ekipy montażowe. Wiedzę i doświadczenie zdobyliśmy realizu-
jąc czołowe inwestycje w Polsce. Modułowy system mocowania umożliwia łatwy 
i szybki montaż.

Możliwe warianty
TLC oferuje balustrady całoszklane lub z indywidualnie zaprojektowanym, 
szklanym wypełnieniem. Podstawowa konstrukcja wykonana jest ze stali 
nierdzewnej lub aluminium. Poręcze wykonywane są najczęściej z drewna lub ze 
stali nierdzewnej - dostępne są w wielu rodzajach i wzorach.

malowanie
proszkowe

stal S235 /
S355

stal nierdzewna aluminium szkło
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TLC LAKIERNIA PROSZKOWA

Metoda zanurzeniowa wg EN ISO 1461 to podstawowy 
sposób wykończenia powierzchni, zapewniający zarazem 
wysoką odporność na korozję. W procesie tym poszczegól-
ne elementy zanurzane są w płynnym cynku, a powierzchnia 
uzyskuje kolor srebrny. Na powierzchnię ocynkowaną można 
stosować odpowiednio dobrane systemy malarskie – zarówno 
natryskowe jak i proszkowe.

cynk ogniowy

Metoda galwaniczna - charakteryzuje się gładką jednolitą, 
ale przy tym cienką powłoką cynkową dzięki której wyroby 
ocynkowane galwanicznie wyglądają estetycznie pod powło-
ką farby proszkowej. Cynk i stopy cynku stosowane są jako 
metalowa powłoka zabezpieczająca stal przed korozją.

cynk
galwaniczny

Malowanie natryskowe antykorozyjnymi systemami 
malarskimi zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5. Dobór farb 
i grubość warstw zależy od środowiska, w którym będzie 
montowana konstrukcja. Powierzchnia przygotowana do ma-
lowania przez obróbkę strumieniowo-ścierną do wymaganej 
klasy czystości. 
Kolorystyka – paleta RAL, NCS
Wykończenie – mat, półmat, połysk

malowanie
natryskowe

Malowanie proszkowe wraz z odpowiednim przygotowaniem 
powierzchni, poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną do klasy 
Sa 2½ wg ISO 8501-1 oraz odtłuszczanie.
Kolorystyka – paleta RAL, NCS
Wykończenie – mat, półmat, połysk, metalik, farby strukturalne

malowanie
proszkowe

Malowanie systemem zapewniającym ochronę przed 
ogniem (farby pęczniejące) – odpowiednio dobrana farba 
podkładowa zapewnia odpowiednią przyczepność również do 
podłoży ocynkowanych. Zastosowanie dodatkowej warstwy 
nawierzchniowej poprawia estetykę wyrobu dzięki możliwo-
ści zastosowania kolorów i wykończeń powierzchni jak przy 
malowaniu natryskowym.

malowanie
ognioodporne

Największa i najnowocześniejsza lakiernia proszkowa w regionie, która tworzy 
produkty doskonałe pod względem estetyki i wytrzymałości. Posiadamy nowo-
czesną, dwustanowiskową kabinę lakierniczą z automatycznym przesuwem oraz 
wielkogabarytowymi piecami o wymiarach: 14 m długości, 2,4 m wysokości, 1,5 m 
szerokości.

Lakiernia proszkowa wykorzystuje zaawansowaną technologię oczyszczania po-
wierzchni poprzez chemiczne cztero-zabiegowe lub mechaniczne (piaskowanie, 
śrutowanie). Oferujemy proszkowe malowanie konstrukcji stalowych i aluminio-
wych we wszystkich kolorach z palety RAL oraz NCS. Korzystamy z farb najwyższej 
jakości, wyjątkowo odporne na działanie czynników atmosferycznych, w związku 
z czym efekt jest bardzo trwały.

Zastosowanie obróbki chemicznej gwarantuje zabezpieczenie antykorozyj-
ne i przyczepność farby proszkowej na elementach stalowych, ocynkowanych 
i aluminiowych.
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TLC Sp. z o.o. 

TLC Rental Sp. z o.o.

Infolinia

Infolinia

Inter TLC AB Inter TLC AB Inter TLC LTDTLC Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Vastravagen 68

857 40 Sundsvall
Sverige
+46 70 525 99 18
info@intertlc.se

+48 505 140 140

 +48 22 720 17 17

tlc.eu

Drottensgatan 2
222 23 Lund
Sverige
+46 46 888 84 96
info@intertlc.se

12 Danbury Close
B76 2BW Sutton Coldfield
United Kingdom
+44 7415 099 659
kgates@intertlc.co.uk

ul. Chopina 25N
38-300 Gorlice
Polska
+48 18 534 47 99
info@tlc.com.pl 

Warszawa
ul. Sokołowska 30 A
05-806 Sokołów
+48 608 312 400
warszawa@tlc.com.pl

Kraków
ul. Ks. Franciszka Maja 40
30-499 Kraków
+48 604 124 800
krakow@tlc.com.pl

Poznań Gdańsk
ul. Platynowa 8
62-052 Komorniki
+48 668 430 630
poznan@tlc.com.pl

ul. Nowatorów 15 
80-298 Gdańsk
+48 608 421 700
gdansk@tlc.com.pl 


