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Ogrodzenie jest wizytówk  naszego domu. 

Cz sto w a ciciele pragn  nada  swoim po-

sesjom niepowtarzalny wygl d. Wychodz c

naprzeciw tym oczekiwaniom firma TEBES 

projektuje i wykonuje ogrodzenia dla indywi-

dualnych odbiorców. Aktualnie w swojej ofer-

cie mamy kilkadziesi t modeli ogrodze  wy-

konanych w ca o ci z drewna oraz ciesz ce 

si  du ym zainteresowaniem modele cz -

cych drewno z metalem. Poprzez kilkana cie 

lat produkcji zdobyli my spore do wiadcze-

nie, dzi ki  któremu produkowane przez nas 

wyroby s  trwa ymi i solidnymi elementami 

ogrodzenia. 

Nasze wyroby s  wykonywane z drewna 

suchego, czyli o odpowiedniej wilgotno ci co 

umo liwia jego precyzyjn  obróbk  i wyszli-

fowanie powierzchni jak równie  dobre na-

s czenie impregnatami zabezpieczaj cymi 

drewno przeciw próchnicy i mo liwo  po-

malowania bez obawy, i  w przysz o ci farba 

b dzie odchodzi  od drewna. Podstawowym 

surowcem u ywanym do produkcji jest drew-

no wierkowe. Ten gatunek drewna bardzo 

dobrze znosi nasze warunki klimatyczne i jest 

dosy  odporny na p kni cia i odkszta cenia.

Jako i  jest to drewno nale ce do gatun-

ków mi kkich bardzo dobrze wch ania im-

pregnaty oraz farb , przez co daje si  zna-

komicie konserwowa . Drug  wa n  zalet

jest jego niewielki ci ar, co jest bardzo wa -

nym czynnikiem w produkcji bram i furtek. 

Nasze bramy i furtki s  dodatkowo wyposa a-

ne w metalowe konstrukcje, które wstawiamy 

wewn trz elementów co sprawia, i  s  ma o

widoczne i nie zak ócaj  estetyki wyrobu. Tak 

wyposa one bramy s  trwa e, nie maj  ten-

dencji do obwieszania si  oraz mog  bez ad-

nych przeszkód funkcjonowa  z mechanicz-

nymi si ownikami do ich otwierania. 

Mo na je zamontowa  na ka dym rodza-

ju s upka. Ka de skrzyd o bramy posiada po 

trzy zawiasy, którymi mo na je regulowa  ce-

lem precyzyjnego ustawienia. Bardzo wa -

nym elementem trwa o ci ogrodzenia jest jego 

stabilne zamocowanie. Na pewno takim gwa-

rantem stabilno ci jest monta  elementu po-

mi dzy s upki murowane. S upki drewniane 

w d u szej perspektywie nie daj  takiej gwa-

rancji. Z tego te  wzgl du dla osób, które nie 

chc  mie  s upków murowanych proponuje-

my metalowe s upki z drewnianymi obudo-

wami. Monta  takich s upków jest stosunko-

wo prosty gdy  wmurowuje si  je w pod o e

do zaznaczonego na s upku miejsca poczym 

zak ada drewnian  obudow  i skr ca uchwy-

tami do mocowania p otu. Takie s upki s

równie  produkowane w kompletach do bram 

i furtek stanowi c bardzo solidny system mo-

cowania ogrodzenia. W swojej ofercie posia-

damy modele cz ce dwa rodzaje materia ów, 

drewno i metal. Po up ywie jakiego  okre-

su czasu ka dy materia  wystawiony bezpo-

rednio na dzia anie czynników atmosferycz-

nych b dzie trzeba odnowi . W przypadku 

powierzchni drewnianych sprawa jest o tyle 

prostsza i  polega to na kosmetycznym odma-

lowaniu g adkich powierzchni, do których 

jest dost p bez potrzeby demonta u elementu, 

to w przypadku elementów metalowych spra-

wa wydaje si  trudniejsza poniewa  wyst pu-

j  tam trudno dost pne miejsca. Metalowe ele-

menty wstawiane w produkowane przez nas 

wyroby s  malowane proszkowo, co daje d u-

g  ochron  przed korozj  ale pomimo tego, 

ka dy z nich posiada mo liwo  prostego de-

monta u bez potrzeby odkr cania ca ego p o-

tu b d  bramy od s upków.
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