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Ogrodzenia panelowe
Firma DAWID oferuje system ogrodze  panelowych, który wyró nia si

atwym i szybkim monta em, du  wytrzyma o ci  oraz bardzo

dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

System znaj duje za stosowanie przy ogro dze-

niach do mów jed norodzinnych, osie dli miesz-

ka niowych, za k adów prze mys owych, cen trów 

handlowych, su permarke tów, szkó  i przed szko-

li, obiek tów spor towych, po sesji pry watnych. 

Elementy sys temu sta nowi : pa nele ogro dze-

niowe (prz s a), s upki, furt ki, bra my ogro dze-

niowe jed no- lub dwu skrzyd owe, prze suwne, 

sterowane r cznie lub au tomatycznie, pod mu-

rówka be tonowa. Ogro dzenia pa nelowe wy ko-

nane s  ze sta li ocyn ko wanej wy sokiej ja ko ci. 

Wy ko czenie pa neli: cyn ko wanie ognio we, 

malowanie prosz ko we zgod nie z pa let  barw 

RAL lub in ne na yczenie klien ta. Pa nele czy 

si  do s upka za po moc  li stew mon ta owych 

lub rub mo cuj cych, tzw. mo tylków. 

Cechy szcze gólne: 

atwy w mon ta u sys tem ogro dze  pa nelo-

wych

cynko wanie ognio we oraz war stwa la kieru 

proszko wego gwa rantuj  bar dzo do bre 

zabezpieczenie an tyko rozyjne

ogrodzenie do st pne w sze rokiej ga mie ko lo-

rów wg pa lety RAL

Wy miary: 

panele: 

wysoko : od 1000 do 2450 mm

szeroko : 2500 mm

rednica dru tu:  5/5 mm (typ D-1 i D-2), 

 4/5 mm (typ lek ki D-1) 

wymiary oczka: 50 × 200 mm

s upki: pro fil za mkni ty 40 × 60 × 2 mm

furtki, bra my: do wolne na yczenie klien ta

Fir ma DA WID ofe ruje tak e siat ki ogro dzenio-

we limako we, siat ki tka ne jed no- i wie lokar to-

we, siat ki zgrze wane, ta my trans porterowe 

i ak cesoria mon ta owe. 
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