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GLOBALNY ZASIĘG I ZAUFANIE

Spółka TLC Rental jest częścią szwedzko-polskiej Grupy TLC, która swoim działaniem obejmuje sektor 
budowlany i przemysłowy na całym świecie.

Grupa TLC to lider w produkcji schodów i klatek schodowych, platform stalowych oraz tymczasowych 
systemów zabezpieczeń budowlanych dla przemysłu i budownictwa, a także innowacyjnego sprzętu 
przeznaczonego do budowy wielkogabarytowych zbiorników stalowych.



TLC Rental oferuje kompleksową obsługę w zakresie sprzedaży i wynajmu (produkcja, transport, montaż 
oraz serwis), bogatą ofertę produktową, a także rozwiniętą sieć dystrybucyjną.  

TLC RENTAL W LICZBACH

15 lat doświadczenia w wynajmie i sprzedaży

9 oddziałów w całej Polsce: Warszawa, Katowice, Kraków, Toruń, 

Rzeszów, Poznań, Szczecin, Gdańsk oraz Wrocław

Ponad 280 km ogrodzeń tymczasowych 

Blisko 1300 sztuk schodów i podestów w wynajmie

Ponad 1600 inwestycji budowlanych

Ponad 50 pracowników spółki

Zaufało nam już 1100 klientów

ZOBACZ FILM KORPORACYJNY O GRUPIE TLC

https://www.youtube.com/watch?v=tKLwmBTEzTI
https://www.youtube.com/watch?v=yauD9N9DIBw&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=yauD9N9DIBw&t=157s


SIŁA PRZEDSIĘBIORSTWA

Własny zakład produkcyjny pozwala w sposób sprawny, oraz pod pełną 
kontrolą wytwarzać nowe elementy systemów dbając o to, aby wszystkie 
produkty spełniały najnowsze wymogi prawa budowlanego. Dział BR wciąż 
pracuje nad kolejnymi usprawnieniami dotychczasowych rozwiązań.

Spółka TLC Rental utrzymuje pozycje lidera stale analizując potrzeby i trendy rynku budowlanego. 
Wprowadzając do swojej oferty innowacyjne rozwiązania oraz produkty zgodne z aktualnie obowią-
zującymi przepisami, jest zawsze krok przed konkurencją.
 



SIŁA NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Grupa TLC skutecznie łączy skandynawską wiedzę, doświadczenie i technologię z polską przedsiębiorczością, 
dzięki czemu zakład produkcyjny jest nieustannie rozwijany i unowocześniany.

Produkcja odbywa się w oparciu  
o system ZKP, certyfikowany  
przez TÜV SÜD na zgodność  
z normami EN 1090-1, EN ISO 
3834-2. Wyroby posiadają ozna-
kowanie CE.



SIŁA NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

• Ogrodzenia tymczasowe i bariery przenośne
• Toalety przenośne
• Zabezpieczenia krawędzi EPS
• System schodów/ kładek i klatek schodowych TAS
• Schody kontenerowe
• Urządzenie kotwiczące Sky Edge Protection System
• Indywidualne zabezpieczenie antyupadkowe Alsipercha

TLC Rental oferuje bogaty wachlarz produktów stanowiących tymczasowe zabezpieczenia budowlane,  
systemy antyupadkowe, oraz schody kontenerowe:



System SMART polecany jest do ogradzania placów budowy, terenów przemysłowych i dróg. Panele 
systemu składają się z solidnej ramy stalowej wypełnionej blachą trapezową T18, a całość konstrukcji 
zabezpieczona jest powłoką cynkową i/lub malarską. 

OGRODZENIA TYMCZASOWE SMART



OGRODZENIA TYMCZASOWE SMART

RAL 5010

SMART 

typ
panel w kolorze RAL panel ocynkowany

SMART SMART LIGHT SMART SMART LIGHT

masa 38 kg 34 kg 35,5 kg 31,5 kg

wymiary 2080 x 2825 mm

konstrukcja ramy rura 40 x 2 mm 
 kątownik 60 x 40 x 2 mm

rura 40 x 1,5 mm 
kątownik 60 x 40x 1,5 mm

rura 40 x 2 mm 
 kątownik 60 x 40 x 2 mm

rura 40 x 1,5 mm,  
kątownik 60 x 40 x 1,5 mm

wypełnienie blacha trapezowa T18 RAL blacha trapezowa T18 ocynkowana

SMART LIGHT 
OCYNK

SMART 

2825 mm
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OGRODZENIA TYMCZASOWE MOBILT

System MOBILT tworzą ocynkowane panele ażurowe, system łączników oraz stopy stabilizujące. 
Jest stosowany w miejscach, gdzie prowadzone są prace budowlane lub roboty drogowe,  
w przypadku gdy nie są wymagane  ogrodzenia nieprzezierne.  



 

OGRODZENIA TYMCZASOWE MOBILT

3430 mm
120 mm
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BARIERY PRZENOŚNE CITY

Bariery przenośne CITY przeznaczone do tymczasowego ogrodzenia terenu podczas imprez  
sportowych oraz koncertów, wygrodzenia tras sportowych oraz tymczasowych ciągów komunika- 
cyjnych. Dostępne są w czterech wersjach - zarówno z wymiennymi stopami (co pozwala na dobór ich  
rodzaju do warunków podłoża i otoczenia), oraz z uniwersalnymi, stałymi nóżkami.



typ barierki wykonanie wymiary wypełnienie masa [kg] dodatkowe opcje
CITY rury stalowe 38 x 1,5 mm

2600 x 1100 mm

pręty 16 mm, L=873 mm 19,5 kg wymienne nogi
CITY LIGHT rury stalowe  25 x 1,5 mm pręty 14 mm, L=873 mm 12,5 kg wymienne nogi 

CITY SG rury stalowe 38 x 1,5 mm pręty 16 mm, L=873 mm 20 kg -

CITY LG rury stalowe 25 x 1,5 mm pręty 14 mm, L=873 mm 13 kg -

CITY 

BARIERY PRZENOŚNE CITY

CITY LIGHT

CITY LGCITY SG

2600 mm

Ø16 mm

2600 mm

Ø36 mm
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BARIERKI PLASTIKOWE

Barierki tymczasowe HDPE to funkcjonalne przęsło stosowane do wytyczania ciągów komunikacyjnych, 
przy różnego rodzaju pracach instalatorskich oraz zabezpieczania miejsc niebezpiecznych bądź czasowo 
wyłączonych z eksploatacji. Idealnie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na oddziaływanie 
pola elektromagnetycznego np. pod liniami wysokiego napięcia lub w sąsiedztwie stacji energetycznych.



BARIERKI PLASTIKOWE

EUROVISION

GATE

BOSS

THOR

typ barierki wymiary masa

THOR 2060 x 1060 mm 9,5 kg

EUROVISION 2000 x 1000 mm 10,7 kg

GATE 2000 x 1000 mm 10,3 kg

BOSS 2000 x 1100 mm 9,9 kg

2060 mm
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TOALETY PRZENOŚNE

Toalety przenośne to uzupełnienie dotychczasowej oferty firmy o produkty sanitarne, które stanowią podsta- 
wowy element zaplecza budowlanego. Dzięki wykonaniu toalet z polietylenu o wysokiej gęstości cechują  
się one dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. W swojej ofercie mamy serwis jak i wynajem toalet. 



TOALETY PRZENOŚNE

wymiary bazowe kabiny 2030 x 1120 x 1220 mm
masa 73,5 kg
pojemność standardowego zbiornika 265 L

wyposażenie standardowe

umywalka
dozownik na mydło antybakteryjne / płyn dezynfekujący

zamek wewnętrzny 
podajnik papieru toaletowego

podłoga antypoślizgowa

wyposażenie opcjonalne
zawiesie do przenoszenia kabiny 
pojemnik na ręcznik papierowy

zamek zewnętrzny 
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STANDARDOWE ROZWIĄZANIE TLC RENTAL

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, wszy- 
stkie kabiny TLC RENTAL  wyposażone są w umywalkę oraz 
dozownik wraz z mydłem antybakteryjnym (latem) / płynem 
dezynfekującym (zimą).

WYNAJEM TOALET PRZENOŚNYCH W OKRESIE PANDEMII

W związku z trwającą pandemią wirusa COVID-19 
ważny jest wybór odpowiedniego wyposażenia kabiny 
sanitarnej. Należy pamiętać o konieczności częstego mycia 
rąk mydłem o właściwościach bakteriobójczych lub pły- 
nem dezynfekującym o wysokim stężeniu alkoholu.



ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI EPS

EPS to nowoczesny i uniwersalny system, przeznaczony do zabezpieczenia krawędzi budynków  
i budowli, krawędzi otworów technologicznych, ciągów komunikacyjnych i innych miejsc, w których 
 zachodzi ryzyko upadku z wysokości.



Uchwyt przykręcany
 poziomy  

EPS-UPZ-V2
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2500 mm

ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI EPS

Uchwyt dźwigarowy
 EPS-UDZ-V2

Uchwyt tracony 
poziomy 

EPS-UZH-V2

Przedłużka słupka
 EPS-PRS

Słupek systemowy 
EPS-SL-V3

Uchwyt tracony
 pionowy 

EPS-UZV-V2

Uchwyt zatrzaskowy 
EPS-UZT-V2

WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU
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SCHODY KONTENEROWE

Schody kontenerowe TLC to uniwersalny system odpowiedni dla kontenerów budowlanych jak 
i morskich. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwy transport, szybki montaż oraz możliwość ustawienia 
schodów w dowolnej konfiguracji. Schody zaprojektowane zgodnie z normą EN ISO 14122–3 i EN 12811-1.
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wersja H [cm] L [cm] W [cm] D [cm] S [cm] X [cm]

stalowe 2kN
17x179=3043
16x179=2864
15x179=2685

17x270=4590
16x270=4320
15x270=4050

1000
lub

1250

1000
lub

1250
1100 2440

stalowe 5kN
17x179=3043
16x179=2864
15x179=2685

17x264=4488
16x264=4224
15x264=3950

1200 1200 1100 2440

aluminiowe 
2kN

17x179=3043
16x179=2864
15x179=2685

17x263=4471
16x263=4208
15x263=3945

1000
lub

1250

1000
lub

1250
1100 2440

SCHODY KONTENEROWE



SYSTEM SCHODÓW TAS

System schodów TAS to wielofunkcyjna konstrukcja, którą w szybki i łatwy sposób można modyfikować 
w zależności od potrzeb:
• Jako schody tymczasowe do pokonywania różnic wysokości o różnym kącie nachylenia gruntu
• Jako  tymczasowe kładki dla pieszych 
• Jako klatki schodowe do pokonywania dużych różnic poziomów 
• Jako platforma przejściowa do pokonywania niewielkich przeszkód, takich jak murek czy wykop



SYSTEM SCHODÓW TAS

Klatki schodowe TAS mają budowę modułową, co pozwala na dużą dowolność w uzyskaniu różnych  
wysokości oraz kierunków zejścia z klatki. System składa się z dwóch modułów:  
dolnego i standardowego, oraz schodów tymczasowych TAS. 

Maks. wysokość 
/ różnica 

poziomów
(maks. 4 
moduły)

9,9 m

Łatwy 
montaż 
dzięki 

budowie 
modułowej

Łatwa 
regulacja 

wysokości 
dzięki 

wysuwanym 
stopom

W module standardowym zawsze montowane są 
schody 12 stopniowe, natomiast w module dolnym 
liczbę stopni dobiera się odpowiednio do jego 
wysokości.



Blokady zabezpieczające
przed złożeniem

Antypoślizgowe 
i samoczyszczące się stopnie

System schodów tymczasowych składa się z 6 
podstawowych modułów, mających kolejno 3,  
6, 9, 12,15, 18 stopni. Zakres regulacji wynosi od 0°  
do 50° (dla ilości stopni 3, 6, 9, 12. W przypadku  
15 i 18 stopni, w celu uzyskania pełnego 
zakresu regulacji, konieczne jest zastosowanie 
kratownicy). Schody montuje się na odpowie- 
dnio przygotowanym poziomym podłożu, 
utwierdzając dolną oraz górną część przy 
pomocy kołków rozporowych / prętów. Poniższa 
tabela przedstawia podstawowe parametry 
dostępnych modułów. Praktyczne uchwyty 

transportowe

Antypoślizgowe uchwyty
u dołu i u góry schodów

Pojedyncze lub podwójne  
barierki z auto. regulacją

Może być wykorzystywany 
jako podest przejsciowy 
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Przykładowy 
moduł 

 (9 stopni)
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SYSTEM SCHODÓW TAS

liczba stopni 3 6 9 12 15 18

długość schodni [m] 0,8 1,61 2,42 3,23 4,05 4,86

wysokość  [m] 0 - 0,6 0 - 1,2 0  - 1,8 0 - 2,4 1,6 - 3,0 2,1 - 3,6

możliwość użycia jako kładka tak tak tak tak tak (przy zastosowaniu kratownicy)

4,0m
2,6m

h=0m

h=3,0m

0,8m
0,5m

h=0m

h=0,6m

h=0m

1,6m
1,0m

h=1,2m

h=0m

3,2m
2,1m

h=2,4m

4,9m
3,1m

h=0m

h=3,6m

    3 stopnie               6 stopnie                  9 stopni                     12 stopni                                 15 stopni                           18 stopni   



SYSTEM ANTYUPADKOWY ALSIPERCHA

System Alsipercha stanowi zabezpieczenie indywidualne pracownika przed upadkiem z wysokości.  
Znajduje on swoje zastosowanie w przypadku braku możliwości wykorzystania siatkowego 
zabezpieczenia krawędzi. System jest niezwykle prosty w użyciu, a dzięki dodatkowym akcesoriom 
stanowi uniwersalne rozwiązanie spełniające swoje zadanie na placu budowy. 



SYSTEM ANTYUPADKOWY ALSIPERCHA

wymiary żurawia 3,5 x 2,5 m

masa 80 kg

zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie ogniowe, stal zabezpieczona farbą

rodzaj zabezpieczenia przed upadkiem samoblokujące urządzenie  wciągane 2,5 m

Żuraw Zawiesie Wyciąg z zabezpieczeniem

Przedłużenie przęży
 z szaklą

Uprząż

Bosak

V-zacisk słupa metal., 
V-miska zacisk słupa metal.

TrójnógGniazdo rurowe
Niewelator cylindryczy



SKYREACH EDGE PROTECTION SYSTEM

SkyReach Edge Protection System to idealne rozwiązanie, które pozwoli uchronić pracowników 
budowlanych przed upadkiem z wysokości, m.in. podczas prac przy krawędziach czy montażu szalunku. 
Pracownik zakłada specjalną uprząż, która następnie przy pomocy haka, podczepiana jest do kotwicy.



SKYREACH EDGE PROTECTION SYSTEM



NASZE REALIZACJE
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NASZE REALIZACJE



GRUPA 

TLC - PRODUCENT SCHODÓW I PLATFORM STALOWYCH DLA PRZEMYSŁU I BUDOWNICTWA

     TLC RENTAL - MOBILNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ BUDOWLANYCH

               NORDWELD TANK BULDING SYSTEM - INNOWACYJNY SPRZĘT DO BUDOWY ZBIORNIKÓW

+48 18 35 00 800
info@tlc.eu
tlc.eu

Inter                AB

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

Inter               Ltd

+44 2033 690 080
info@intertlc.co.uk
intertlc.co.uk

+46 73 818 34 44
info@nordweld.eu
nordweld.eu 

POLSKA SZWECJA WIELKA BRYTANIA

+48 22 720 17 17
info@tlcrental.pl
tlcrental.pl

Architectural Metalwork

Rental

Inter                GmbH

+49 5147 709 00 72 
info@intertlc.de
intertlc.de

NIEMCY


