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Elementy 
małej architektury

WOKÓ£  DDOMU

P R E Z E N TA C J A

Oferta elementów ma³ej architektury zgodnie z przeznaczeniem

ukierunkowana jest do zastosowania ich na terenach zewnêtrznych

obiektów komunalnych oraz budownictwa jedno- i wielorodzinnego.

Grupy towarowe wystêpuj¹ce w ofercie:

ogrodzenia – uniwersalnoœæ oferty umo¿liwiaj¹ca budowanie

ogrodzeñ dowolnej d³ugoœci i wysokoœci, mo¿liwoœæ dowolnego

wype³niania przêse³ (impregnowane drewno, kszta³towniki 

metalowe oraz profile aluminiowe i PVC)

nawierzchnie (p³ytki i krawê¿niki) – trwa³oœæ faktury, anty-

poœlizgowa powierzchnia, mrozoodpornoœæ oraz odpornoœæ na

œcieranie; solidne wykonanie i nowoczesna technologia; mo¿li-

woœæ ró¿norodnego ukszta³towania powierzchni i komponowania

efektów wizualnych

schody i stopnie zewnêtrzne – proces prefabrykacji wyrobów

umo¿liwia osadzenie w betonie wycieraczek i otworów monta¿o-

wych do balustrady; produkcja w technologii betonu p³ukanego

zapewnia podstawowe wymagania u¿ytkowe: odpornoœæ 

na œcieranie, antypoœlizgowoœæ, estetykê i ³atwoœæ utrzymania 

w czystoœci; trwa³oœæ faktury i bogata gama kolorów

donice i kwietniki – bardzo du¿y wybór donic co do kszta³tu 

i wielkoœci, wspó³czesna linia; zestaw „kwietnik ramowy” ³¹czy

prostotê, estetykê oraz funkcjonalnoœæ monta¿u, mo¿liwoœæ

ustawiania kwietników w piêtrowe modu³y

Materia³ do produkcji elementów:

beton architektoniczny w kolorze w³asnym i barwiony w masie

beton p³ukany i piaskowany; 40 rodzajów powierzchni kruszy-

wowej powsta³ych z po³¹czenia ¿wiru i grysów (kwarcowego,

bazaltowego, marmurowego, granitowego)

Ogrodzenia: s³upki ogrodzeniowe, kopertowe i proste pokrywy

s³upków, wype³nienie z elementów drewnianych, stalowych lub

PVC

Schody zewnêtrzne: pe³ne lub a¿urowe na policzkowej kon-

strukcji wsporczej (jedno-, dwu- i trzybelkowe); kszta³ty: proste,

pó³okr¹g³e, trapezowe

Donice i kwietniki: donice – trójk¹tne, kwadratowe, prosto-

k¹tne, szeœciok¹tne, okr¹g³e; kwietniki – czworoboki bez dna

sk³adane z ramion

P³yty brukowe

£awki: bez oparcia (bez fundamentu), z oparciem (z funda-

mentem lub bez)

Obudowy do pojemników na œmieci dla budownictwa jedno-

rodzinnego

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzeda¿y hurtowej i detalicznej; przez sieæ dystry-

butorów

Gwarancja: 5 lat na trwa³oœæ faktury kruszywowej (dla wyrobów:

schody, ok³adziny, p³ytki), 10 lat pozosta³e elementy

Aprobaty i certyfikaty: PN-EN 1340:2004, PN-EN 1339:2005, 

PN-EN 13198:2005, PN-EN 13369:2005 oraz EN ISO 9001:2000

Us³ugi: transport, doradztwo techniczne, realizacja nietypowych

zamówieñ

Pozosta³a oferta: grill ogrodowy, kosze uliczne, piaskownice, 

mury oporowe, stojaki rowerowe, podstawy do parasola
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