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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. TLC Rental oferuje kompleksową obsługę w zakresie sprzedaży i wynajmu, 

bogatą ofertę produktową, a także rozwiniętą sieć dystrybucyjną.  Kadra Spółki zrzesza specjalistów z wieloletnim 

doświadczeniem. Dlatego TLC Rental obsługuje największe inwestycje w kraju i współpracuje z czołowymi firmami 

sektora budowlanego.

15 lat doświadczenia w wynajmie i sprzedaży

9 oddziałów w całej Polsce:
Warszawa, Katowice, Kraków, Toruń, 
Rzeszów, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Wrocław

Ponad 280 km ogrodzeń tymczasowych 

Blisko 1300 sztuk schodów i podestów w wynajmie

Ponad 1600 inwestycji budowlanych

Green TLC - Grupa TLC stawia na Zrównoważony Rozwój 

Wytwórca TLC Sp. z o.o. certyfikowany przez TÜV SÜD Polska nr 2527 zgodnie z 
normą EN 1090-1.  Wytwórca TLC Sp. z o.o. posiada certyfikat PN-EN ISO 3834-2 
wydany przez TÜV SÜD Polska. 
Zakład produkcyjny TLC Sp. z o.o. otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001) 
wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH. 



PRODUKTY - OGRODZENIA TYMCZASOWE

Bogaty asortyment paneli i akcesoriów oferowanych przez TLC Rental umożliwia stworzenie zabezpieczenia o 

charakterze tymczasowym w każdym miejscu i sytuacji. Nasze sztandarowe produkty to ogrodzenia pełne SMART, 

ogrodzenia ażurowe MOBILT, barierki ochronne CITY, bariery plastikowe oraz ogrodzenia OSB/MFP. Z każdego 

rodzaju ogrodzeń budowlanych dostępnych jest kilka wariantów dostosowanych do różnych warunków. Ogrodzenia 

Tymczasowe TLC są w pełni mobilne, a lekka konstrukcja pozwala na ich bezproblemową relokację.



REALIZACJE - OGRODZENIA TYMCZASOWE



PRODUKTY - 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. Edge Protection System zawiera w sobie całą gamę rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na 

budowach, budynkach, w wykopach itp.

Jeden słupek kompatybilny  
z całą dostępną gamą 
uchwytów pod barierę

Norma, którą
spełniają nasze 

produkty

Liczne dodatkowe
akcesoria



PRODUKTY - EPS

• Produkt posiada ocenę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego pod kątem zgodności z normą PN-EN 13374 

• Proste i sprawdzone rozwiązania gwarantujące niezawodność i wysoki poziom bezpieczeństwa

• Solidne zabezpieczenie antykorozyjne zapewniające wieloletnią trwałość elementów

• Montaż elementów systemu nie wymagający wykwalifikowanego personelu

• Bogata oferta mocowań i uchwytów

• Specjalne kosze transportowe ułatwiające załadunek i rozładunek



PRODUKTY - EPS

• Elementy systemu EPS

Uchwyt ścienny 
EPS-US

Przedłużka słupka EPS-PRS Uchwyt przykręcany pionowy 
EPS-UPN-V2 

Uchwyt przykręcany poziomy 
EPS-UPZ-V2

Uchwyt dźwigarowy 
EPS-UDZ-V2

Uchwyt zatrzaskowy 
EPS-UZT-V2

Uchwyt zaciskowy L500 
 EPS-UUN-V2 

Uchwyt wbijany 
EPS-UW-V3*

Uchwyt dolny deski 
EPS-UDS

Uchwyt podestu roboczego 
EPS-UPR

Kosz transportowy 
W-TM-SD2

Uchwyt schodowy 
EPS-UUN-V4

Skrzyniopaleta 
W-TM-SD4

Uchwyt do konstr. stalowych 
EPS-UG-V2

Słupek systemowy EPS-SL-V3

Uchwyt tracony pionowy
 EPS-UZV-V2

Uchwyt tracony poziomy 
EPS-UZH-V2

Uchwyt szalunkowy 
EPS-USZ

Uchwyt fasadowy 
EPS-USP

Uchwyt zaciskowy ze 
słupkiem EPS-UUS

Kosz transportowy 
W-TM-SD3

Kosz transportowy 
W-TM-SD1

Uchwyt zaciskowy L800  
 EPS-UUN800-V2

Stopa stalowa 
EPS-PU

Stopa PVC 
P-OT-ST17



REALIZACJE - EPS



PRODUKTY - 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 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 odpowiednio przygotowanym poziomym podłożu, 
utwierdzając dolną oraz górną część przy pomocy kołków rozporowych / prętów. 
Poniższa tabela przedstawia podstawowe parametry dostępnych modułów. 

Przykładowy 
moduł 

 (9 stopni)

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 stopni                                   9 stopni                                        12 stopni                                 15 stopni                                              18 stopni    

PRODUKTY - 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.

PRODUKTY - TAS



PRODUKTY - SST

Schody spiralne tymczasowe SST to nowy produkt grupy TLC stanowiący alternatywne rozwiązanie dla schodów 

tymczasowych oraz klatek schodowych systemu TAS. Schody znajdują swoje zastosowanie na placach budowy, 

gdzie w łatwy sposób umożliwiają komunikację pomiędzy różnymi kondygnacjami powstających budynków. System 

składa się z podstawy klatki, modułu pośredniego, stopnia zejściowego lub podestu zejściowego. Całość konstrukcji 

zabezpieczona jest poprzez ocynkowanie ogniowe i spełnia wymagania normy PN EN 12811.

Modułowa konstrukcja
pozwalająca na 

dostosowanie produktu
do własnych potrzeb

Możliwość
 zestawienia 

do 8 modułów 
(18440 mm)

Szerokość 
użytkowa 

schodów i podestów - 
730 mm

Montaż oparty 
na połączeniach 

śrubowych

Zgodność z normą 
PN EN 12811

Kotwienie schodów do 
konstrukcji za pomocą
konsol stabilizujących

Moduł 1 2 3 4 5 6 7 8

Wysokość 
[mm] 2480 4760 7040 9320 11600 13880 16160 18440

Szerokość 
[mm] 1600 

Masa 
[kg] 307 534 761 987 1214 1441 1667 1894



REALIZACJE - TAS



REALIZACJE - TAS



REALIZACJE - SST



PRODUKTY - TUP

Podest rozładunkowy TUP (wysuwnica budowlana) - jest  stosowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia 

transportu materiałów na poszczególne kondygnacje budynku. Składa się on ze skręcanych ze sobą podzespołów. 

Jego mobilność znacznie ułatwia montaż i demontaż oraz obniża koszty transportu.  Podłogę stanowią trzy stabilne 

podesty wykonane ze stalowej ramy oraz aluminiowej, antypoślizgowej okładziny. Krawędź pomostu zabezpieczona 

jest bramką, która wyposażona jest w bezpieczny system ryglowania. Podest posiada specjalne uchwyty przeznaczone 

do mocowania szelek bezpieczeństwa. Istnieje możliwość montażu plandeki reklamowej z dowolnym nadrukiem.

3 warianty szerokości 
podestów

(1.2m, 1.5m i 2.2m)

Mobilność - łatwiejszy 
montaż i demontaż,  

tańszy transport

Pozytywny wynik badań 
IMBiGS pod względem 

bezpieczeństwa zgodnie 
z wytycznymi normy  

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez  
ocynkowanie ogniowe zgodne z normą 

PN-EN ISO 1461 oraz lakierowanie proszkowe

Dopuszczalne obciążenie  
podestu: 4000 kg

Montaż między stropami Montaż poprzez kotwienie do stropu



REALIZACJE - TUP



PRODUKTY - SKYREACH 

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.

Składane ramię oraz tężnik

Bolec do zblokowania ramienia 
i tężnia w odpowiedniej pozycji

Taśmy odblaskowe zwiększające 
widoczność

Niska waga (25 kg) i antypoślizgowe 
wykończenie

Gniazdo do montażu 
w betonie oraz element 

poziomujący

Hak  Sky Edge Protection System 
służący do sięgania do odległych 
kotwic

Stalowa Klamra Zaciskowa –  
używana ze stalowymi konstrukcjami



REALIZACJE - SKYREACH 



PRODUKTY - SCHODY KONTENEROWE

Schody kontenerowe 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. Schody kontenerowe zapewniają  łatwy  

i bezpieczny dostęp do wszystkich typów kontenerów , w których mieszczą się magazyny, pomieszczenia socjalne czy 

biura. Dowolna konfiguracja podczas montażu schodów stanowi o uniwersalności systemu.



PRODUKTY - SCHODY KONTENEROWE

Wariant 2.5A*

Wariant 2.10Wariant 2.9Wariant 2.8Wariant 2.7

Wariant 2.5Wariant 2.4, 2.4A, S.6Wariant 2.3Wariant 2.1
* Kontener morski, posiada 

odmienne wsporniki

Konsolki - alternatywa 
dla wsporników przy 
kontenerach morskich

Barierka przemysłowa
Lub bezpieczna

Schody dostosowane do  
następujących wysokości 

kontenerów: 2960, 2800, 2590 mm

Dostępne szerokości biegu: 
1000, 1200 mm

11 konfiguracji dla schodów 
aluminiowych i stalowych



REALIZACJE - SCHODY KONTENEROWE



PRODUKTY - TOALETY PRZENOŚNE

Toalety stanowią niezbędny element zaplecza sanitarnego każdego placu budowy. Toalety przenośne to 

uzupełnienie dotychczasowej oferty firmy o produkty sanitarne, które stanowią podstawowy 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. 

wymiary bazowe kabiny 2030 x 1120 x 1220 mm

masa 73,5 kg

pojemność standardowego 
zbiornika

265 L

podajnik papieru 
toaletowego

pojemnik na ręczniki 
papierowe (opcja)

zawiesie do 
przenoszenia kabiny 

(opcja)

podłoga 
antypoślizgowa

umywalka dozownik na mydło /
 płyn dezynfekujący

zamek zewnętrzny
 (opcja) 

i wewnętrzny

jasny, 
półprzeźroczysty 

dach



REALIZACJE - TOALETY PRZENOŚNE



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


