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Katalog Oznakowania
Podstawowego Skanska
wersja 2021.03.18

zmiana w katalogudata zmiany

2016.02.15

2016.04.15

2016.06.17

2017.07.07

2018.06.25

2016.10.01

- dodanie tablicy BHP (2 opcja)  - Dzień budowy - Bp2B

- zmiany w tablicach BHP - elementy stroju (nowy standard - rękawice)

- dodanie tablicy BHP - elementy stroju, dla wytwórni, o piktogram sygnalizacji świetlnej 

- zmiany w tablicy BHP - elementy stroju, dodany pasek podbródkowy do piktogramu

- aktualizacja katalogu

- dostosowanie katalogu do nowego standardu obsługi budów

2021.03.18 - aktualizacja katalogu



6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S

s. 49
s. 50
s. 51
s. 52

Legenda: 
Oznakowanie dla:
- Skanska SA 
- Skanska Property Poland (SPP)
- Skanska Residential Development (SRD)
- oznakowanie wykorzystywane w ramach
   Skanska SA, SPP i SRD

Wiz1_

5. (WizSPP) Wizerunkowe elementy 
Logotyp na recepcje 
Wizualizacja projektuWiz2_

s. 47
s. 48



s. 3

Spis treści

1. (In) Informacyjna tablica 3. (Dr) Drogowa tablica

2. (Bn) Baner

In1_

In4_

Informacyjna tablica żółta
Tablica BIOZ
Informacyjna tablica zewnętrzna

In2_
s.4
s. 5
s. 6

Bn1_

Bn6_

Baner pojedynczy
Baner pojedynczy na całe przęsło
Baner wstęga podwójna
Wstęga potrójna
Baner na kontener
Baner na żuraw
Koziołek
Baner/wstęga na most

Bn9_

Bn8_

Bn_

Bn4_

s. 7
s. 8
s. 9

s. 10
s. 11
s. 12
s. 13
s. 14

Bn2_

Bn3_

Dr1_

Dr3_

Drogowa tablica na słupku
Drogowa tablica kierunkowa
Zwolnij/Roboty drogowe
Naklejka na znaki (U)
Tablica na latarnie
Wyjazd z budowyDr7_

Dr5_

Dr2_

Dr4_

s. 15
s. 16
s. 17
s. 18
s. 19
s. 20

4.  (Bp) Tablica bezpiecznej pracy
Bp1_ Tablica BHP – elementy stroju

Tablica Zakaz wstępu/Dzieci
Flagi i maszty

Bp4_
s. 21
s. 22
s. 23



















s. 12

Bn1ABn8A
Kategoria - Baner 8A, 

Baner na żuraw

Baner posiada 
wzmacniane 
krawędzie
i metalowe 
„oczka” do 
montowania Bn8A

- format A: 500 x 91 cm
- wydruk na dodatkowo wzmocnionym
materiale siatkowym typu mesh
- tło w obydwu przypadkach dowolne
zgodne z kolorystyką Skanska

Ciężar banera
powinien być zgodny
z wymogami zawartymi w DTR

1. Solidny montaż

2. Bezpieczny montaż 

Do montażu
niezbędne będą:
- najgrubsze
podwójne trytytki
(opaski zaciskowe)

Jak zapiąć siatkę mesh
trytytkami do żurawia?

Zapinamy
do narożnika 45

Bn8A

Bn8B

6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S

s. 49
s. 50
s. 51
s. 52

Legenda: 
Oznakowanie dla:
- Skanska SA 
- Skanska Property Poland (SPP)
- Skanska Residential Development (SRD)
- oznakowanie wykorzystywane w ramach
   Skanska SA, SPP i SRD

Wiz1_

5. (WizSPP) Wizerunkowe elementy 
Logotyp na recepcje 
Wizualizacja projektuWiz2_

s. 47
s. 48



s. 13

Kategoria - Baner 9A

Koziołek

Baner posiada 
wzmacniane 
krawędzie
i metalowe 
„oczka” do 
montowania

Komplet:

Bn9A

Do montażu niezbędne będą:
- narzędzia budowlane

1. Solidny montaż

2. Mocno naciągamyBn9A
- format banera: 238x100 cm
- format ramy: 248x110 cm  
- rodzaj reklamy: dwustronna/dwukolorowa
- wydruk na dodatkowo wzmocnionym (krawędzie i rogi)
materiale winylowym
- najczęstsze zastosowanie przy drogach ekspresowych,
autostradach o trudnej ekspozycji

Jak zmontować ?
Krok 1. Rozłóż dwie części koziołka
i połącz je ze sobą załączonymi śrubami

Krok 2. Naciągnij baner na ramkę zapinając
luźno trytytkami

Krok 3. Naciągnij trytytki, żeby usztywnić
baner
Krok 4. Analogicznie to samo wykonaj
z drugiej strony ramki
Krok 5. Po zakończonym montażu przytnij
końcówki opasek zaciskowych

efekt końcowy
z rozłożonymi nóżkami

Komplet zawiera:
- 2 banery (żółty, niebieski)
- opakowanie podwójnych trytytek
(opasek zaciskowych)
- 2 części koziołka ze śrubami do połączenia
(wersja prawa i lewa)

widok z boku bez rozłożonych nóżek

x2

x1

x1

x1

6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S

s. 49
s. 50
s. 51
s. 52

Legenda: 
Oznakowanie dla:
- Skanska SA 
- Skanska Property Poland (SPP)
- Skanska Residential Development (SRD)
- oznakowanie wykorzystywane w ramach
   Skanska SA, SPP i SRD
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5. (WizSPP) Wizerunkowe elementy 
Logotyp na recepcje 
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s. 14

Kategoria - Baner 2A, 3A, 6A

Baner/wstęga na most lub wiadukt

1. Solidny montaż

Bn2A

Bn3A

Bn6A

Baner posiada 
wzmacniane 
krawędzie
i metalowe 
„oczka” do 
montowania

84
 c

m

84
 c

m

Bn2A

Bn3A

Bn6A
- Bn2A: 447 x 95 cm
- Bn3A: 669 x 95 cm
- Bn6A: 1000 x 420 cm (do ustalenia)
- wydruk na materiale banerowym pełnym

Do montażu
niezbędne będą:
- najgrubsze trytytki
łączone podwójnie
(opaski zaciskowe)

Jak zapiąć baner trytytkami
do barierki mostu?

Pierwszą 
trytytkę
zapinamy
do narożnika

Po zakończonym montażu przytnij
końcówki opasek zaciskowych

45

2. Od strony wew. i zewn.

3. Widoczne dla kierowców

Bn6A

Bn3A

6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S
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Legenda: 
Oznakowanie dla:
- Skanska SA 
- Skanska Property Poland (SPP)
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Dr1A

Kategoria - Drogowa tablica 1A

Tablica dwustronna na słupku

Tablica posiada
wycięcia 
wielkości 
śruby 
montażowej

Dr1A
- wydruk na płycie PCV 5 mm  lub na polipropylenie
jednokomorowym
- rodzaj tabliczki: dwustronna
- najczęstsze zastosowanie przed wahadłami,
na drogach o ruchu lokalnym (nie tranzytowym)

Do montażu niezbędne będą:
- trytytki (opaski zaciskowe)
- śruby montażowe
- narzędzia budowlane

100 cm

42
 c

m

1. Solidny montaż

3. Stabilne ustawienie

Jak zmontować ?

Dr1A

Krok 1. Połącz narożniki płyt trytkami

Krok 2. Włóż drewnianą tyczkę w środek
płyt i połącz wszystko śrubami

Krok 3. Umocuj tabliczkę w podstawę 
drogową (wolny otwór 4x4 cm) lub 
wbij ostry koniec tyczki w ziemię

2. Estetyczny wygląd

Komplet zawiera:
- 2 tablice PCV z nadrukiem
- 4 trytyki (opaski zaciskowe)
- 2 śruby
- tyczkę drewnianą zakończoną ostrym końcem
do wkopania w ziemię lub zakończoną tępym
końcem 4x4 cm do wstawienia w podstawę drogową

x2

x4

Tablicę można 
osadzić w tej 
samej stopie,
w której 
osadzone jest 
inne 
oznakowanie

Komplet:

x2

x1
Dr1A

6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S

s. 49
s. 50
s. 51
s. 52

Legenda: 
Oznakowanie dla:
- Skanska SA 
- Skanska Property Poland (SPP)
- Skanska Residential Development (SRD)
- oznakowanie wykorzystywane w ramach
   Skanska SA, SPP i SRD
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s. 16

Biuro
budowy

Kategoria - Drogowa tablica 2A, 2B, 2C, 2D

Tablica kierunkowa

1. Odpowiednia ekspozycja
Przejście drugą
stroną ulicy

Teren budowy

Brama

nr 3

Dr2A, Dr2B 
- format A: 89,3 x 50 cm
- format B: 84 x 84 cm
- kierunek ruchu: lewa/prawa/góra/dół
- wydruk na płycie PCV 5 mm
- treść dowolna - ustalana z budową
- rodzaj tabliczki: jednostronna/dwustronna

Do montażu niezbędne Ci będą:
- śruby/gwoździe montażowe
- tyczka drewniana
- narzędzia budowlane

Dr2C, Dr2D
- format C: 150 x 45 cm
- format D: 75 x 22,5 cm
- kierunek ruchu: lewa/prawa/góra/dół
- wydruk na płycie PCV 5 mm
- treść dowolna - ustalana z budową
- rodzaj tabliczki: jednostronna/dwustronna

x1 x2

Tabliczkę można również
przytwierdzić do istniejącego
ogrodzenia

ruch w prawo

ruch w lewo

2. Estetyczny wygląd

3. Stabilna konstrukcja

ruch w górę

ruch w lewo

ruch w prawo

Dr2C/lewa

Dr2A

ul. płk. Dąbka

Dr2B

Dr2C

Dr2D

Dr2A/lewa

Dr2B/prawa

Dr2B/lewaDr2A/lewa

Dr2A

Dr2B

Dr2C

Dr2D

Dr2B/prawa

6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S

s. 49
s. 50
s. 51
s. 52

Legenda: 
Oznakowanie dla:
- Skanska SA 
- Skanska Property Poland (SPP)
- Skanska Residential Development (SRD)
- oznakowanie wykorzystywane w ramach
   Skanska SA, SPP i SRD
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s. 17

Roboty drogowe
Prosimy o bezpieczną jazdę!

Kategoria - Drogowa tablica 3A, 3B, 3C, 3D

Tablica Zwolnij/Roboty drogowe

1. Odpowiednia ekspozycja

Dr3A, Dr3B 
- format A: 60 x 75 cm
- format B: 120 x 150 cm 
- wydruk na płycie PCV 10 mm lub na blasze
- rodzaj tabliczki: jednostronna, opcjonalnie 
dwustronna

Do montażu niezbędne będą:
- śruby/gwoździe montażowe
- konstrukcja (w przypadku formatu B)
- format A dostarczany jest z drewnianą tyczką
- narzędzia budowlane

Dr3C, Dr3D
- format C: 150 x 82 cm
- format D: 221 x 120 cm
- wydruk na płycie PCV 10 mm lub na blasze
- rodzaj tabliczki: jednostronna

Dr3A

Dr3B

3. Stabilna konstrukcja

Dr3C

Dr3D

Do montażu niezbędne będą:
- śruby/gwoździe montażowe
- konstrukcja (w obydwu przypadkach)
- narzędzia budowlane

Roboty drogowe
Prosimy o bezpieczną jazdę!

Format tabliczki wybieramy w zależności od
dopuszczalnej prędkości na danym odcinku > 60 format B lub D

2. Estetyczny wygląd

Roboty drogowe
Prosimy o bezpieczną jazdę!

100

Tablice te mogą zawierać dowolny tekst np.
- Roboty drogowe! Dziękujemy
za bezpieczną jazdę
- Uwaga! Wjeżdżasz na teren budowy
- Uwaga! Stanowisko rozładunku

Dr3A
Dr3C

Dr3DDr3B

Dr3D

Dr3C

Dr3A

6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S

s. 49
s. 50
s. 51
s. 52

Legenda: 
Oznakowanie dla:
- Skanska SA 
- Skanska Property Poland (SPP)
- Skanska Residential Development (SRD)
- oznakowanie wykorzystywane w ramach
   Skanska SA, SPP i SRD

Wiz1_

5. (WizSPP) Wizerunkowe elementy 
Logotyp na recepcje 
Wizualizacja projektuWiz2_

s. 47
s. 48



s. 18

Kategoria - Drogowa tablica 4A

Naklejki na znaki U20, U21, U3

Dr4A
- wydruk na folii samoprzylepnej,
przezroczystej
- rodzaj naklejki: jednostronna

17,3 cm

2,
7 

cm

1. Estetyczny wygląd

3. W widocznym miejscu

Jak nakleić ?
- równo i starannie
- na suchej, odtłuszczonej/czystej
powierzchni (do odtłuszczania może
posłużyć płyn do spryskiwaczy, benzyna, 
denaturat, terpentyna, rozpuszczalnik)

Dr4A

23
,8

 c
m

23
,8

 c
m

3,
1 

cm

3,
1 

cm

41,5 cm

3,
1 

cm

61,5 cm

Miejsce naklejenia:

Znak U20

Znak U21

Znak U3

Uwaga! Nie dopuszczamy malowania
znaków z szablonu

2. Staranne naklejenie6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S

s. 49
s. 50
s. 51
s. 52

Legenda: 
Oznakowanie dla:
- Skanska SA 
- Skanska Property Poland (SPP)
- Skanska Residential Development (SRD)
- oznakowanie wykorzystywane w ramach
   Skanska SA, SPP i SRD

Wiz1_
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Logotyp na recepcje 
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s. 19

Dr5A

15
0 

cm

Krok 1. Dopasuj tabliczki do latarnii, tak aby drążek
latarnii znajdował się wewnątrz płyt
Krok 2. Połącz dziurki płyt trytytkami
Krok 3. Przesuń tablicę na wysokość
powyżej 1,5 metra

Tablice montujemy na zmianę wymieniając grafikę.
Na jednej latarnii literkę „S”, na drugiej cały logotyp „Skanska”.
Tablice montujemy tylko po stronie, po której odbywa się ruch

W przypadku niektórych latarnii konieczne jest 
zastosowanie innego sposobu montowania, np.
związanie tablic sznurkiem do wytyczania

Prosimy o zwrócenie
szczególnej uwagi na 
wzmocnienie mocowania
tablic. Zalecana wysokość
mocowania to 1,5 metra 
od ziemi

Kategoria - Drogowa tablica 5A

Tablica na latarnie

Dr5A
- wydruk płycie PCV 5 mm
- najczęstsze zastosowanie: wzdłuż drogi
ekspresowej, autostrady, linii tramwajowych
- w skład kompletu wchodzą:

50 cm

50
 c

m

Dr5A

x2 x2

- 2 jednostronne tablice PCV
z czterema otworami,
- 2 długie trytytki do złączenia tablic

Jak zmontować ?

3. Stabilny montaż

1. Estetyczny wygląd

2. Odpowiednia wysokość6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S

s. 49
s. 50
s. 51
s. 52

Legenda: 
Oznakowanie dla:
- Skanska SA 
- Skanska Property Poland (SPP)
- Skanska Residential Development (SRD)
- oznakowanie wykorzystywane w ramach
   Skanska SA, SPP i SRD
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Uwaga,
wyjazd z budowy

Zwolnij!

Uwaga,
wyjazd z budowy

Zwolnij!

Kategoria - Drogowa tablica 7A, 7B, 7C

Wyjazd z budowy

1. Odpowiednia ekspozycja

Projekt
graficzny
po stronie 
Zespołu
Komunikacji

Do montażu niezbędne Ci będą:
- wkręty farmerskie lub konstrukcja
(w przypadku formatu A wystarczy
jedna tyczka z cybantami)
- narzędzia budowlane

Tekst tablicy możemy dopasować
dowolny zgodnie z zapotrzebowaniem
budowy

2. Estetyczny wygląd

Uwaga,
wyjazd z budowy

Zwolnij!
Uwaga,
wyjazd z budowy

Zwolnij!

3. Stabilnie przymocowana

Dr7A, Dr7B, Dr7C
- format A: 122 x 244 cm
- format B: 45 x 90 cm
- format C: 120 x 150 cm
- wydruk na płycie PCV 10 mm lub na blasze
- rodzaj tablicy: jednostronna
- najczęstsze zastosowanie:
* w miejscach o dużym natężeniu ruchu, 
* w przypadku kłopotliwego wyjazdu z budowy

Dr7B

Dr7A

Dr7B

Dr7C

Dr7A

Dr7A

Dr7C

Dr7B

6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S

s. 49
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Legenda: 
Oznakowanie dla:
- Skanska SA 
- Skanska Property Poland (SPP)
- Skanska Residential Development (SRD)
- oznakowanie wykorzystywane w ramach
   Skanska SA, SPP i SRD
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Kategoria - Tablica bezpiecznej pracy 1A, 1B, 1C, 1D

Tablica BHP - elementy stroju

1. Odpowiednia ekspozycja

80
 c

m

120 cm
Tablicę BHP 
montujemy przy
bramie 
wjazdowej
na budowę
(zaraz obok 
tablicy BIOZ)
oraz przy 
wymaganych 
wejściach na 
budowę

Bp1C
- hełmy ochronne
- kamizelki odblaskowe
- obuwie ochronne
- okulary ochronne
- rękawice ochronne

Bp1D
- hełmy ochronne
- kamizelki odblaskowe
- obuwie ochronne 
- okulary ochronne
- osobiste identyfikatory
- rękawice ochronne

3. Montuj z odstępem

2. Estetyczny wygląd

Bp1C

Bp1D

Bp1D

Bp1C

Bp1D

Do montażu niezbędne będą:
- wkręty farmerskie lub trytyki,
w zależności od rodzaju ogrodzenia
- narzędzia budowlane

Bp1C
- hełmy ochronne, kamizelki odblaskowe,
obuwie ochronne, okulary ochronne,
rękawice ochronne
- wydruk na płycie PCV 5 mm
- rodzaj tablicy: jednostronna

Istnieje możliwość zamówienia
tablicy w języku angielskim

Na tej budowie obowiązują: 

Osoby niespełniające tych wymogów, nie mogą przebywać na terenie budowy. 

obuwie ochronne

okulary ochronne rękawice ochronneosobiste identyfikatory

hełmy ochronne
z paskiem podbródkowym kamizelki  odblaskowe

jesteśmy sygnatariuszem

Bp1C

6. Przykłady oznakowania nietypowego
Flaga z masztem
Unijna tablica
Baner wg wytycznych inwestora
Zasłona S

s. 49
s. 50
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Legenda: 
Oznakowanie dla:
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Uwaga,
dzieci na drodze!

Kategoria - Tablica bezpiecznej pracy 4A, 4B, 4C

Tablica Zakaz wstępu/Uwaga, dzieci na drodze!

1. Odpowiednia ekspozycja

Bp4A

Bp4B

15
0 

cm

120 cm

Bp4A, Bp4B
- format A, B: 100 x 120 cm
- wydruk na płycie PCV 5 mm
- rodzaj tablicy: jednostronna

Do montażu niezbędne będą:
- wkręty farmerskie lub konstrukcja
- narzędzia budowlane

Bp4C
- format C: 120 x 150 cm
- wydruk na płycie PCV 5 mm
- rodzaj tablicy: jednostronna

Do montażu niezbędne będą:
- konstrukcja (słupki, uchwyty)
- narzędzia budowlane

Tablicę montujemy na budowach
przylegających do szkół i przedszkoli

Dzieci!
Uwaga, 
niebezpieczeństwo! 
Zakaz wstępu na budowę!

12
0 

cm

100 cm

Dzieci!
Uwaga, 
niebezpieczeństwo! 
Zakaz wstępu na budowę!

2. Estetyczny wygląd

3. Stabilnie przymocowana

Bp4B

Bp4C

Bp4A

Bp4B

Bp4C
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Przykłady oznakowania nietypowego na koszt budowy

Flaga z masztem

Projekt
graficzny
i flaga
po stronie 
Zespołu
Komunikacji

Co potrzebujemy
do zamówienia?
- preferowany kolor flagi
- kod kosztowy budowy do odpowiedniego
opisania faktury z masztem

1. Odpowiednia ekspozycja

Montaż zgodny z instrukcją 
producenta masztu

3. Stabilnie przymocowana

35
0 

cm

150 cm

2. Estetyczny wyglądKoszt produkcji
masztu
oraz montaż 
po stronie 
budowy

Przykładowy
maszt

ramię obrotowe
osłona

głownia
obrotowa

uchwyt
sznurowy

obciążniki

rury
aluminiowe

stopka
opuszczana

podstawa

m
in

. 8
 m

Maszty muszą być ustawione 
w odległości min. 2 m. od siebie

Nie dopuszcza się stosowania 
pojedynczego masztu. Optymalnie
stosujemy 3 maszty lub więcej

- format: 150 x 350 cm
- dostępne kolory: zielony, żółty, pomarańczowy,
niebieski (kolorystyka flag powinna współgrać
z oznakowaniem budowy)
- wydruk na materiale flagowym
- rodzaj flagi: dwustronna
- najczęstsze zastosowanie na budowach
o utrudnionej ekspozycji na obniżonym terenie
lub w centrum miast


