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Prezentacja firmowa

Nowoczesne systemy ogrodzeniowe

Ogrodzenia z blachy ALUZINC

Prz s a, bramy i furtki wykonane s  ze sztachet 

z blachy ALUZINC.

Specjalnie profilowany kszta t nadaje im wy-

sok  sztywno  i estetyczny wygl d.

Stop aluminium, cynku i krzemu, z którego wy-

konane s  sztachetki zapewnia niepowtarzalne 

zabezpieczenie antykorozyjne. 

Dodatkowo ca o  zostaje pokryta pow ok  la-

kieru metod  proszkow , w wyniku, czego po-

wstaje ogrodzenie niewymagaj ce adnej kon-

serwacji przez d ugie lata u ytkowania.
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Ogrodzenia palisadowe

Palisadowy system ogrodzeniowy wykonany 

jest w zale no ci od wybranego modelu z piono-

wych kszta towników 25 × 25 mm; 20 × 20 mm 

i poziomych ceowników 40 × 30 mm lub w ra-

mie z kszta towników 60 × 40 mm. Wszystkie 

elementy ogrodzenia palisadowego przechodz

proces cynkowania ogniowego. Dodatkowym 

elementem podwy szaj cym odporno  na ko-

rozj  jest na o ona pow oka malarska metod

proszkow .

Ogrodzenie panelowe 

Panel ogrodzeniowy wykonany jest jako mata 

zgrzewana z pionowych i poziomych pr tów 

o rednicy 5 mm. Pionowe pr ty rozstawio-

ne s  co 50 mm, a poziome co 200. W zale -

no ci od systemu panel posiada 2 (2W) 3 (3D) 

lub 4 (4W) poziome przet oczenia usztywnia-

j ce. Optymalnie dobrane wymiary poziome-

go wzd u nego przeprofilowania oraz ich ilo

i rozstaw nadaj  doskona  sztywno , podkre-

laj  solidno  i trwa o , zwi kszaj  estetyk

ogrodzenia. W ofercie równie  panele p askie 

typu 2D z drutów 6 × 5 × 6 mm i 2D Super z dru-

tów 8 × 6 × 8 mm.

Tradycyjne ogrodzenie z siatki

W sk ad systemu wchodz :

– siatka pleciona wykonana z drutu ocynkowa-

nego, powleczonego tworzywem

– s upki wykonane z rur stalowych powleka-

nych tworzywem

– akcesoria u atwiaj ce monta .

System AUTOSTRADA

W ofercie firma KONSPORT posiada równie

system ogrodze  autostradowych potwierdzo-

nych aprobat  wydan  przez IBDIM. Szczegó y

techniczne dotycz ce systemu dost pne pod nu-

merem 43 677 50 63.

Ogrodzenia TYMCZASOWE 

Ogrodzenia tymczasowe wykonane z poliestro-

wej blachy trapezowej, kszta towników stalo-

wych ocynkowanych, rur stalowych ocynkowa-

nych oraz szpil mocuj cych do gruntu.

W ofercie równie  a urowe ogrodzenia tym-

czasowe wykonane z okr g ych profili i dru-

tu Ø~4,00 mm.


