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Profile te produkowane są z wysokouda-

rowego odpornego na promieniowanie

UV polichlorku winylu (PVC). Dzięki za-

stosowaniu w składzie tworzywa uszla-

chetniających komponentów, uzyskano

bardzo wysoką odporność na skrajnie

zróżnicowane temperatury oraz światło

słoneczne. Wyroby charakteryzują się

bardzo wysoką wytrzymałością i trwało-

ścią liczoną w dziesiątkach lat.

Zalety ogrodzeń: proste w montażu, od-

porne na warunki atmosferyczne, odpor-

ne na uszkodzenia mechaniczne. Ponad-

to produkty oferowane przez

PROFPLAST są estetyczne i trwałe, nie

wymagają konserwacji. 

W skład oferty wchodzą:

� słupki PVC 

� cokoły słupków

� żerdzie poziome

� wzmocnienia stalowe żerdzi

� elementy pionowe (rurki, sztachety

szerokie, sztachety wąskie)

� dekoracyjne zakończenia słupków, 

rurek i sztachet

� elementy łączące

� śruby

Kolory profili ogrodzeniowych 

i balustrad:

� biały

� brąz ciemny

� popielaty (jasny i ciemny)

� zielony

� czarny

� drewnopodobne (mahoń, złoty dąb, 

calvados)

PROJEKTOWANIE 

OGRODZENIA

Zastosowana technologia montażu profili

umożliwia wymianę starych przęseł osa-

dzonych na metalowych, murowanych

i kamiennych słupkach na nowoczesne

o dowolnie zaprojektowanym kształcie

i kolorze elementy ogrodzenia. Istnieje

możliwość wykonania przęseł łukowych

i zagęszczonych, a także bram i bramek

(na stelażu metalowym).

Oferujemy bezpłatnie: fachowe doradz-

two i pomoc techniczną przy zamawianiu

ogrodzenia, wykonanie projektu ogrodze-

nia, pocięcie na wymiar profili oraz dobór

i kompletację akcesoriów.

JAKOŚĆ WYROBÓW

O jakości wyrobów produkowanych

w Profplast Sp. z o.o. świadczy fakt wdro-

żenia i certyfikacji w RWTUW w 2002 r.

systemu zarządzania jakością zgodnie

z normą ISO 9001:2000. W czerwcu 2005

wdrożyliśmy system zarządzania środo-

wiskiem zgodnie z normą PN-EN14001.

Firma PROFPLAST wprowadziła i sto-

suje zintegrowany system zarządzania ja-

kością i środowiskiem według wymagań

norm: ISO 9001:2000; EN ISO

9001:2000; ISO 14001:2004; EN ISO

14001:2004.

Siedziba: PROFPLAST Sp. z o.o.

Stary Węgrzynów 39

28-350 Słupia Jędrzejowska

tel. 041 387 90 04, 041 381 82 86

Zakład produkcyjny: 

PROFPLAST Sp. z o.o. 

ul. Związku Orła Białego 35a 

42-520 Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice

tel. 032 264 08 19, 032 264 91 94 do 95

faks 032 264 03 13

www.profplast.com.pl

e-mail: info@profplast.com.pl  

PREZENTACJA

Ogrodzenia 

i balustrady z PVC

Ciekawym rozwiązaniem plastycznym może być wykonanie ogrodzenia

z nowoczesnych profili PVC.
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