
PRODUKTY

DLA TRANSPORTU

SZYNOWEGO



O FIRMIE

Firma Rail-Bohamet  budowana jest od 2011 roku na doświadczeniu firm 
grupy Bohamet S.A., która od ponad 20 lat z sukcesami funkcjonuje 
w branżach produkcji okien okrętowych, drzwi okrętowych, budowy 

konstrukcji stalowych czy stolarki aluminiowej. 

Rail – Bohamet to dynamicznie rozwijająca się firma, która z sukcesem weszła 
na rynek produkcji okien i szyb do taboru szynowego, dostarczając w 2015 

roku okna płaskie i gięte  oraz szklane elementy wygrodzenia wnętrza 
do blisko 110 nowoczesnych tramwajów.



O FIRMIE

Jesteśmy zainteresowani ciągłym rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych 

rozwiązań aby sprostać potrzebom klienta. Naszym głównym atutem jest to, 

że możemy obrabiać zarówno szkło jak i wyroby metalowe, co daje nam krótki 

czas produkcji oraz dostawy. Zaawansowany i nowoczesny park maszynowy

zapewnia duże moce produkcyjne i niezależność od kooperacji. 

Nasze produkty cechują się niezawodnością, jakością i bezpieczeństwem

technicznym, co potwierdza uzyskany przez nas certyfikat ISO/TS 22163, 

będący systemem zarządzania jakością dla przemysłu kolejowego 

o międzynarodowym standardzie.



PRODUKCJA SZKŁA



GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Bydgoszcz
Rail - Bohamet Sp. z o.o.
Ciele, ul. Toruńska 2
86-005 Białe Błota



WSPÓŁPRACA



KATALOG

Przednie szyby, okna, drzwi, 
wycieraczki, reflektory, wnętrza.



OKNO FRONTOWE – SZYBA PRZEDNIA

CHARAKTERYSTYKA:

Szyba przednia z funkcją grzania 24V 
ze szkła bezpiecznego z homologacją 

ECR 43 do pojazdów komunikacji: autobusów, 
tramwajów, pociągów, itp.

Malowanie szyby farba ceramiczna sitodruk bez nadruku

Typ szkła laminowane płaskie gięte

Klejenie zgodnie z DIN 6701-2

Szyba grzewcza 24V, 400V zgodnie z wymaganiami projektu

Wyświetlacz 12V



OKNO BOCZNE KABINY KIEROWCY

I TYŁU POJAZDU

CHARAKTERYSTYKA:

Okno boczne kabiny kierowcy ze szkła bezpiecznego z homologacją ECR 43 
do pojazdów komunikacji: autobusów, tramwajów, pociągów, itp. 

Okno opcjonalnie wyposażone w okienko przesuwne naklejane na szybę, 
oraz system grzewczy.

Materiał ramy aluminium EN-AW 6060 T66

Malowanie ramy proszkowo RAL anodowanie

Wersja klamki z blokadą na kwadrat 8mm bez blokady

Malowanie szyby farba ceramiczna sitodruk bez nadruku

Typ szkła laminowane grzewcze płaskie gięte

Klejenie zgodnie z DIN 6701-2

Spawanie zgodnie z DIN 15085-2

Ochrona szkła folia antygraffiti, antyrysowa

Uszczelki zgodnie z normą EN45545-2

Kierunki otwierania prawo lewo

System odwodnienia W szkle

TYP1: Wyposażone w okienko
przesuwne

TYP2 : Bez okna przesuwnego



OKNO STAŁE

CHARAKTERYSTYKA:

Okno stałe ze szkła bezpiecznego z homologacją ECR 43 
do pojazdów komunikacji: autobusów, tramwajów, pociągów, itp. 

Okno stałe z funkcją wyświetlacza – szyba grzewcza 24V

Materiał ramy aluminium EN-AW 6060 T66

Malowanie ramy proszkowo RAL anodowanie

Malowanie szyby farba ceramiczna sitodruk bez nadruku

Typ szkła hartowane laminowane izolowane

Klejenie zgodnie z DIN 6701-2

Spawanie zgodnie z DIN 15085-2

Ochrona szkła folia antygraffiti, antyrysowa

Uszczelki zgodnie z normą EN45545-2

Konserwacja od wewnątrz/zewnątrz

TYP1: Szyba wklejana
TYP2 : Rama wklejana z szybą 

na uszczelce



OKNO PRZESUWNE

CHARAKTERYSTYKA:

Okno otwierane przesuwnie poziomo ze szkła bezpiecznego z 
homologacją ECR 43 do pojazdów komunikacji: autobusów, 

tramwajów, pociągów, itp.

Materiał ramy aluminium EN-AW 6060 T66

Malowanie ramy proszkowo RAL anodowanie

Wersja klamki z blokadą na kwadrat 8mm bez blokady

Malowanie szyby farba ceramiczna sitodruk bez nadruku

Typ szkła hartowane laminowane izolowane

Klejenie zgodnie z DIN 6701-2

Spawanie zgodnie z DIN 15085-2

Ochrona szkła folia antygraffiti, antyrysowa

Uszczelki zgodnie z normą EN45545-2

Kierunki otwierania prawo lewo

System odwodnienia typ 1 w szkle typ 1 w ramie

TYP1: Rama  naklejana na szybę
TYP2 : Rama łączona z szybą 

poprzecznie



OKNO UCHYLNE W RAMIE

LUB Z SZYBĄ UCHYLNĄ

CHARAKTERYSTYKA:

Okno otwierane uchylne kąt otwarcia 35 stopni ze szkła bezpiecznego 
z homologacją ECR 43, UIC 564-1 i UIC 560 

do pojazdów komunikacji: autobusów, tramwajów, pociągów, itp.

Materiał ramy aluminium EN-AW 6060 T66

Malowanie ramy proszkowo RAL anodowanie

Wersja klamki z blokadą na kwadrat 8mm bez blokady

Malowanie szyby farba ceramiczna sitodruk bez nadruku

Typ szkła hartowane laminowane izolowane

Klejenie zgodnie z DIN 6701-2

Spawanie zgodnie z DIN 15085-2

Ochrona szkła folia antygraffiti, antyrysowa

Uszczelki zgodnie z normą EN45545-2

Kierunki otwierania do wewnątrz

System odwodnienia w ramie

Konserwacja od wewnątrz/zewnątrz

TYP1: System profili uchylnych sklejanych 
z szyba dolną

TYP2 : System profili uchylnych w ramie 
stałej



DRZWI SZKLANE, ALUMINIOWE, STALOWE

CHARAKTERYSTYKA:

Drzwi otwierane przesuwnie i zawiasowo z laminowanego, 
bezpiecznego szkła z homologacją ECR 43 do pojazdów 

komunikacji: autobusów, tramwajów, pociągów, itp.

Materiał ramy aluminium EN-AW 6060 T66

Malowanie ramy proszkowo RAL anodowanie

Wersja klamki z blokadą na kwadrat 8mm bez blokady

Malowanie szyby farba ceramiczna sitodruk bez nadruku

Typ szkła hartowane laminowane

Klejenie zgodnie z DIN 6701-2

Spawanie zgodnie z DIN 15085-2

Ochrona szkła folia antygraffiti, antyrysowa

Uszczelki zgodnie z normą EN45545-2

Kierunki otwierania prawo lewo automatycznie

Skrzydło drzwiowe pojedyncze podwójne

TYP1: Drzwi szklane
TYP2 : Przesuwne i zawiasowe drzwi 

aluminiowe
TYP3: Ciężkie stalowe drzwi 

do lokomotyw



SZYBY REFLEKTORÓW

CHARAKTERYSTYKA:
Szyba reflektora ze szkła bezpiecznego z homologacją ECR 

43 do pojazdów szynowych.

Dla świateł LED wyposażone w system grzewczy.

Malowanie szyby farba ceramiczna sitodruk bez nadruku

Typ szkła laminowane płaskie gięte

Klejenie zgodnie z DIN 6701-2

Szyba grzewcza 24V



WYCIERACZKI PANTOGRAFICZNE

CHARAKTERYSTYKA:

Wycieraczki  charakteryzują się wysoką wytrzymałością i usługą 
LongLife. Zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach. 

Zostały wyposażone w silnik prądu zmiennego 24 lub 230 VDC.

Zasięg pracy (wymiar SSS) od 31,0⁰ do 93,4⁰

Długość ramienia (wymiar AAAA) od 400mm do 1200mm

Długość pióra (wymiar BBBB) od 350mm do 1600mm

Materiał stal nierdzewna



WYCIERACZKI PANTOGRAFICZNE

DODATKOWE KOMPONENTY:

WCP – systemy sterowania

Obsługują do 6 wycieraczek i pracują na dwóch 
prędkościach, wyposażone w wyłącznik On/Off, 
oraz źródło zasilania prądu zmiennego 24 VDC.

Zbiorniki systemu spryskiwania

Pojemność od 10 l do 100 l. Wyposażone 
w pompę wodną 12 VDC, oraz zawór zwrotny. 



STELAŻE PULPITÓW STEROWNICZYCH

CHARAKTERYSTYKA:
Stelaż pulpitu sterowniczego wyposażony w pokrywy 

rewizyjne oraz drzwiczki zabezpieczone zamkiem na klucz 
typu kwadrat do pojazdów szynowych i komunikacji.

Materiał ramy aluminium EN-AW 5754

Malowanie ramy proszkowo RAL System zraszania

Typ zamka z blokadą na kwadrat 8mm bez blokady

Klejenie zgodnie z DIN 6701-2

Spawanie zgodnie z DIN 15085-2



PÓŁKA BAGAŻOWA

CHARAKTERYSTYKA:
Konstrukcja aluminiowa – spawane profile z blachą 

aluminiową, wyprodukowane zgodnie z normą UIC 566. 
Dostępne opcjonalnie w wersji z szybą i oświetleniem.

Materiał
blacha aluminiowa EN-AW 5754 / profile 

aluminiowe EN-AW 6060

Malowanie proszkowo RAL na mokro

Spawanie zgodnie z DIN 15085-2



ŚCIANKI PRZEDZIAŁOWE

CHARAKTERYSTYKA:
Konstrukcja modułowa ze szkłem bezpiecznym. System z 

szybkim montażem oszklenia oraz jego wymiany. 
Parametry dostosowywane do wymagań klienta.

Materiał
blacha aluminiowa EN-AW 5754 / profile aluminiowe 

EN-AW 6060

Malowanie proszkowo RAL na mokro

Malowanie szkła farba ceramiczna sitodruk bez nadruku

Rodzaj szkła hartowane laminowane

Spawanie zgodnie z DIN 15085-2

Ochrona szkła folia antygraffiti, antyrysowa

Uszczelki zgodnie z EN45545-2

System otwierania ręczny przesuwny automatyczny przesuwny



RODZAJE OFEROWANEGO SZKŁA

Ze względu 
na kształt

płaskie

gięte

Ze względu funkcji 
bezpieczeństwa 
i wytrzymałości

hartowane

Laminowane

Ze względu 
na funkcje 
użytkowe

grzewcze

izolowane

dźwiękochłonne

przeciwogniowe 
Bohflam

kuloodporne 
Armex

ze zmienną 
przeziernością 
Priva Control

Ze względu 
na kolor

transparentne

szkło 
barwione



INNE USŁUGI

• Renowacje okien 

• Remonty zabudów przedziałowych

• Nietypowe wdrożenia szkła giętego

• Wklejanie



NASZE 
PRODUKTY W 
POJAZDACH 
PKP INTERCITY



SZYBY REFLEKTORÓW CZOŁOWYCH:



STELAŻE PULPITÓW:

Dart



NAD TYM 
PRACUJEMY



Okno uchylne wklejane



Okno uchylne wklejane



SZYBY ŚCIANEK PRZEDZIAŁOWYCH (OPCJE WYBORU KLIENTA):

Sposób mocowania mechanizmu 
drzwi

Przejście bez 
progowe

Grubość, barwa, typ 
szkła

Malatura profili 
aluminiowych

Obszar oszklenia

Malowanie wzorów na szybach

Zastosowanie otworów 
wentylacyjnych

Zamknięcie na kwadrat



PODSUMOWANIE

• System zarządzania jakością ISO/TS 22163;

• Certyfikowane laboratorium PN-EN ISO/IFC/17025:
– Próba szczelności oszklenia izolującego;

– Próba obciążenia długotrwałego;

– Próba powtórnego badania trwałości wobec ekstremalnych wahań temperatury;

• Procesy specjalne:
– klejenie: DIN 6701-2;

– spawanie: DIN 15085-2;

• Homologacja ECR 43;



DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ 

I 
ZAPRASZAMY 

DO 
KONTAKTU


