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Wykonujemy ogrodzenia panelowe: 

 o różnych wysokościach: standardowo od 103 cm do 203 cm, przy płotkach wokół klombów 55 cm,  

 w kilku wersjach zabezpieczenia antykorozyjnego: ocynkowane, malowane proszkowo (kolory: zie-

lony RAL 6005, czarny RAL 9005, ocynk lub inne wg życzenia zamawiającego), 

 w różnych konfiguracjach części składowych: bramy jedno- i dwuskrzydłowe, furtki, blokady przej-

ścia, słupki blokujące, płotki wokół klombów, na życzenie klienta stosujemy również podmurówki 

betonowe. 

 Wycena ogrodzenia wykonywana jest indywidualnie po zapoznaniu się z miejscem zabudowy. 

 

Kompletna brama jest wyposażona w: 

 słupki 80*80*2, malowane  2 szt. 

 zawiasy regulowane M16   4 szt.  

 rygiel dolny, 

 stopkę blokującą,  

 klamkę z szyldem i zamkiem 

Kompletna furtka jest wyposażona w: 

 słupki 60*60*2, malowane  2 szt. 

 zawiasy regulowane M16   4 szt. 

  klamkę z szyldem i zamkiem 

Bramy i furtki mogą być zamykane jednym kluczem. 
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Rys. 1 Ogrodzenia  panelowe (o wysokości 150 cm) 

  

Rys. 2 Ogrodzenie panelowe ocynkowane (o wysokości 100 cm) 

  

Rys. 3 Ogrodzenie panelowe ocynkowane (o wysokości 125 cm) z podmurówką 
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Rys. 4 Ogrodzenie panelowe czarne o wysokości 150 cm 

  

  

Rys. 5 Ogrodzenie panelowe zielone o wysokości 125 cm z podmurówką 

  

  

Rys. 6 Ogrodzenie (płotek) panelowy o wysokości ok. 50 cm 
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Rys. 7 Projekt bramy dwuskrzydłowej (przykład) 

  

  

Rys. 8 Przykłady wykonanych bram dwuskrzydłowych 
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FURTKI 

  

Rys. 9 Projekty furtki (przykłady) 

  

  

Rys. 10 Przykłady wykonanych furtek 

Oferta jest ważna 3 miesiące. 


