


Projektujemy i produkujemy od 1994 roku 
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Nr 025
200 x 110 cm

Nr 004
200 x 110 cm

Płoty wykonane w ramie 120 x 45 mm, wypełnienie z listewki 30 x1 2 mm.
Rozstaw kratki co 4 cm. 
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MODEL  Nr  0103

Wykonany z drewna świerkowego. Wymiary standardowe:
brama 400 cm x 120 cm, 
płot    200 cm x 100 cm, 
furtka 100 cm x 120 cm, 
elementy  desek 180 x 45 mm.
Istnieje możliwość wykonania pod indywidualne wymiary.



MODEL Nr 0104

Wykonany z drewna świerkowego. Wymiary standardowe :
brama 400 cm x 120 cm, 
płot    200 cm x 100 cm, 
furtka 100 cm x 120 cm, 
elementy  desek 180 x 45 mm.
Istnieje możliwość wykonania pod indywidualne wymiary.
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Nr 029 

Nr 026 

Płoty o wymiarach 200 x 110 cm wykonane z drewna 120 x 45 mm, 
sztachety 70 x 20 mm, deski wypełniające 120 x 20 mm. 
W tych modelach jest brak możliwości zwiększania lub zmniejszania 
wysokości .

Płoty w wymiarach standardowych 200 x 110 cm.Obramowanie 
120 x 45 lub 120 x 60 mm, kratka wykonana z listewki 12 x 30 mm 
w odstępie co 4 cm. Element metalowy z pręta10 x 10 mm. 

NR 011

MODEL 011

MODEL 026/029



Bramy  szerokości od 3 do 4 m, wysokość 130 cm, wykonane z drewna świerkowego. Obramowanie 
120 x 45 lub 120 x 60 mm. Sztachety 70 x 30 mm. Furtki  szerokość 100 cm, wysokość 100 cm. 
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Nr 046 Nr 048 Nr 006



MODEL nr 098

Bardzo praktyczny model ze względu na możliwość wykonania płotów do szerokości 270 cm 
oraz w różnych wysokościach. Model ma również zastosowanie przy bramach przesuwnych.
Grubość drewna oraz wysokość wstawki metalowej można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Poniżej na rysunku technicznym pokazane jest zastosowanie tego modelu do przesuwnej konstrukcji
bramy. W bramach o szerokości do 3,2 m panel  drewniany jest wykonany jako pojedynczy  element. 
W bramach szerszych, jak na przedstawionym rysunku z dwóch elementów. 
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Nr 035 Nr 027 Nr 028 Nr 042
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Bramy o wymiarach od 3 do 4 m szerokości i 150 cm wysokości .Furtki 
100 x 120 cm, płoty 200 x 110 cm. Płoty, bramy i furtki mogą być 
wykonane w obramowaniu 120 x 45 lub 120 x 60 mm. Sztachety 
70 x 20 mm, deska wypełniająca 120 x 20 mm. Drewno świerkowe.  



Wymiary standardowe :
brama 400 x 120/160 cm, 
płoty   200 x 110 cm, 
furtka 100 x 120 cm,
rama elementu 120 x 45 mm lub 120 x 60 mm,
deska wypełniająca 120 x 20 mm. 
Elementy metalowe wykonane z pręta 
o średnicy 10 mm, malowane proszkowo.
Wstawki metalowe mają możliwość demontażu.
Model jest również wykonywany pod indywidualne
wymiary. 
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Brama Nr  037

Furtka Nr 040 Płot Nr 030



MODEL  0105 

Elementy wykonane z drewna świerkowego, obramowanie 120 x 45 mm,
deska wypełniająca 120 x 30 mm, płaskownik aluminiowy o grubości 4 mm.
Wymiar standardowy to 200 x 90 cm. Istnieje możliwość wykonania pod 
indywidualny wymiar.

MODEL 0106 

Elementy wykonane z drewna świerkowego,obramowanie 120 x 45 mm, 
deska wypełniająca 120 x 30 mm, płaskownik aluminiowy o grubości 4 mm.
Wymiary standardowe płotu 200 cm x 95 cm. Istnieje możliwość wykonania
pod indywidualny wymiar.
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Elementy wykonane w obramowaniu 
120 x 45 mm lub 120 x 60 mm.
Podstawowa wysokości bramy 
to 120 cm przy słupku i 150 cm w środku.
Płoty wysokości 100 cm. Istnieje możliwość
wykonania pod indywidualne wymiary 
z ograniczeniem szerokości bram do 4,3 m,
i płotów do 2,2 m. 

Brama nr 073

Płot nr 074

Furtka nr 075
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Brama nr  049

Standardowe wymiary w płotach to 200 x 110 cm. Bramy mają od 3 do 4 m szerokości,120 cm wysokość boku 
przy słupku, 150 cm w środku. Zarówno płoty, bramy i furtki mogą być wykonane pod  indywidualne wymiary. 
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Nr 002 Nr 003Nr 005



Trwałość ogrodzenia w dużej mierze zależy od sposobu
jego zamocowania z podłożem. Szczególne znaczenie 
ma to w przypadku bram, które przy mało stabilnych 
słupkach mogą źle funkcjonować. Alternatywą dla osób 
nie chcących murować słupków ceglanych jest system 
oparty na metalowych słupkach stanowiących  integralną
część z bramą, wewnątrz której jest wstawiona metalowa
konstrukcja. Cały montaż takiej bramy polega na wmurowaniu
w podłoże słupków metalowych, po czym w odpowiednie
miejsca wkręcenie zawiasów od bramy. Na zakończenie 
zakładamy na słupki drewniane obudowy. System ten 
jest bardzo stabilny i może funkcjonować z elektrycznymi
siłownikami do otwierania bramy.  
 

SYSTEM ZAWIESZENIA BRAM NA SŁUPKACH 
METALOWYCH Z DREWNIANYMI OBUDOWAMI

Można go stosować do każdego rodzaju bramy oraz furtek.
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Furtka nr 077 Brama nr 076

Płot nr 077

Podstawowa wysokość bramy
to 130 cm przy słupku i 160 cm 
w środku. Płoty - wysokość przy 
słupku 105 cm, w środku 80 cm.
Wyroby wykonujemy pod indywidualne
wymiary z ograniczeniem  bram do 
4,3 m szerokości i płoty 2,3 m.
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Nr 007 Nr 010
Nr 050

Elementy wykonane w obramowaniu 120 x 45 mm, sztacheta 90 x 30 mm.
Wysokość standardowa  płotów z boku 100 cm i 80 cm w środku. Zarówno płoty, bramy oraz furtki 
mogą być wykonane pod indywidualny wymiar. 
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Nr 087
360 x 120 cm

Nr 089
100 x 100 cm

Nr 088
100 x 100 cm

Nr 090
200 x 100 cm
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Płoty wykonane w wersji niskiej do ogrodzenia. W przedstawionych
modelach istnieją duże możliwości zestawień z różnymi wstawkami 
metalowymi. Istnieje możliwość dostosowania wymiarów do 
indywidualnych potrzeb.



Nr 096
180 x 180 cm

Nr 097
180 x 180 cm

Nr 092
100 x 180 cm

Nr 095
100 x 170/90 cm

Nr 091
60 x 180 cm

Nr 094
60 x 170 cm

Nr 093
60 x 170 cm 

Płoty wykonane w wersji wysokiej zasłaniającej.
Istnieje  możliwość dostosowania wymiarów do 
indywidualnych potrzeb. 
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Nr 014
180 x 180 cm 

Nr 016
100 x 180 cm

Nr 018

100 x 180/100 cm

Wymiary ( szerokość x wysokość ): płoty w obramowaniu 90 x 45 mm,
deska wypełniająca 120 x 20 mm. Wykonane z drewna suchego świerkowego.
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Nr 013

180 x 180 cm

Nr 015

100 x 180 cm

Nr 017 

100 x 180/100 cm

Płoty wykonane z drewna świerkowego. Wymiary ( szerokość x wysokość ):
rama płotu 90 x 45 mm, deska wypełniająca 120 x 20 mm, listwa kratki 50 x 12 mm lub 30 x 12 mm.
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Nr 019

180 x 180 cm

Nr 022
100 x 180 cm 

Nr 023
100 x 180/100

Wymiary ( szerokość x wysokość ): płoty wykonane z drewna grubości 45 mm,
deska wypełniająca 120 x 20 mm, kratka z listewki 50 x 12 mm lub 30 x 12 mm.
Płoty mogą być wykonane pod indywidualne wymiary.



Nr 020 
180 x 180 cm

Nr 024

100 x 180/100 cm

Nr 021

100 x 180 cm 
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Wymiary ( szerokość x wysokość ):
płoty wykonane z drewna o grubości 45 mm, deska wypełniająca 120 x 20 mm.
Elementy mogą być wykonane pod indywidualne wymiary.
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Element metalowy 
wykonany z pręta 
okrągłego 10 mm
liście kute grubości
4 mm. 

Brama nr 084

Płot nr 085 Furtka nr 086

Nr 081 Nr 082 Nr 083
180 x 180 cm 100 x 180 cm 100 x 180/100 cm

Płoty produkowane są w formie wysokich odsłaniających
jak również niskich ogrodzeniowych. W wymiarach 
standardowych, o ile ogrodzenie ma być montowane 
na słupkach murowanych z podmurówką. Płoty posiadają
wysokość boczną 100 cm, w środku 80 cm, brama 
120 cm przy słupku 150 cm w środku. 
Wyroby mogą być dostosowane do wymiarów 
indywidualnych. 



Model 099

Wykonywane w trzech podstawowych
wymiarach :

180 x 180 cm 
100 x 180 cm 
100 x 180/100 cm

Model 0101

Wykonywane w trzech podstawowych
wymiarach :

180 x 180 cm 
100 x 180 cm 
100 x 180/100 cm

Model 0102

Wykonywane w trzech podstawowych
wymiarach :

180 x 180 cm 
100 x 180 cm 
100 x 180/100 cm
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Stoły okrągłe produkowane są w 
rozmiarze o średnicach od 100 cm
do 180 cm. Stoły od 150 cm średnicy
mogą być wykonane z dodatkowym 
obrotowym blatem.  

Nr 069
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Model Nr 071 

Meble ogrodowe wykonane z drewna o grubości 45 i 60 mm, stoły  prostokątne 150 x 90 cm, ławki szerokości 
150 cm, stoły kwadratowe 90 x 90 cm. W ofercie jest również stół okrągły średnicy 140 cm. 

26



Śruby mocujące

Mocowanie bramy ze stelażem 
do słupka murowanego 
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Metalowa konstrukcja z zawiasami wmontowana w skrzydło bramy

Druga część konstrukcji przykręcana do słupka

B
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Podmurówka pod płot wys. 26 cm
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Deska oporowa przykręcona 
do jednego skrzydła bramy

Element oporowy skrzydeł bramy
zamontowany do podłoża lub rygle.

Maskownica na zawiasy przykręcona
do murowanego słupka

Uwagi :

1. Przy montażu bramy muszą być zamontowane rygle lub siłowniki oraz dolny opór skrzydeł .
    Dociskanie skrzydeł lub podpieranie ich w jakikolwiek inny sposób , który będzie powodował iż skrzydła
    bramy będą blokowane poprzez powstały opór na zawiasach doprowadzi do odkształcenia bramy co nie 
    będzie mogło być powodem ewentualnej reklamacji. 
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