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Panele ogrodzeniowe wykonane s  z drewna 

sosnowego i wierkowego, do wyboru s  stan-

dardowe wysoko ci ogrodze  od 80 do 200 cm 

i szeroko ci 180 cm. Realizujemy równie , na 

yczenie naszych klientów ogrodzenia o wyso-

ko ci do 240 cm. 

Wiele wzorów paneli drewnianych i kratek 

mo e by  efektownym elementem, cz ciowo 

rozdzielaj cym poszczególne cz ci naszego 

ogrodu.  Opracowane przez nas wzory, jak rów-

nie  elementy wype nienia, zastrze one s  jako 

wzory przemys owe w ca ej UE. W ofercie fir-

my znajduj  si  równie  donice drewniane.

Dysponujemy szerok  gam  metalowych ele-

mentów do monta u zarówno w gruncie jak 

i do powierzchni betonowych. Panele mog

by  mocowane do s upów drewnianych do-

st pnych w naszej ofercie lub te  do w asnej 

konstrukcji, np. do s upów kamiennych, meta-

lowych lub z ceg y klinkierowej. 

Wszystkie produkty, standardowo impre-

gnowane s  metod  pró niowo-ci nieniow

w autoklawie. Impregnaty stosowane t  meto-

d  zabezpieczaj  niemal ca y przekrój elemen-

tów przed szkodnikami i grzybami, jednak nie 

chroni  ca kowicie powierzchni drewna przed 

wp ywem promieni UV, co powoduje stopnio-

we szarzenie drewna. W niektórych realiza-

cjach wp ywa to korzystnie na wygl d ogro-

dzenia –  np. wkomponowanie w tradycyjn

lub zabytkow  zabudow . Jednak nowoczesne 

budownictwo najcz ciej preferuje wyraziste 

kolory otaczaj ce zabudow , co wymaga dodat-

kowego malowania drewnianych elementów.

Z tego powodu wprowadzili my do naszej 

oferty opcj  malowania. Jest ona wykonywa-

na w technologii zanurzeniowej, co gwarantuje 

dok adne pokrycie farb  wszystkich, równie

trudno dost pnych miejsc. 

Do malowania stosujemy specjalne oleje ko-

loryzuj ce, g boko penetruj ce struktur  po-

wierzchni drewna, zawieraj ce rodki ochro-

ny i zapewniaj ce trwa o  barwy przez wiele 

lat. Dodatkowym atutem tego rodzaju rodka 

jest brak widocznej pow oki, co pozwala na po-

wtórne malowanie ca ej powierzchni lub frag-

mentów bez potrzeby usuwania starej warstwy. 

W bliskim czasie planujemy równie  rozsze-

rzenie oferty o farby kryj ce i lazury dost pne 

w kilku kolorach. 

Nasze ogrodzenia mo na spotka  od kilku-

nastu lat  w wielu krajach, g ównie zachodniej 

Europy. W Polsce prowadzimy sprzeda  g ów-

nie za po rednictwem naszego sklepu interne-

towego www.sklep.krawex.pl. Z racji ró nych 

rozmiarów i ci aru zamawianych produktów, 

koszty transportu kalkulujemy dla ka dego za-

mówienia indywidualnie. Dostawy realizuje-

my w asnymi rodkami transportu lub firm

spedycyjn  na podany adres. 

Atutem zakupów w naszej firmie s  ory-

ginalne wzory, wysokiej jako ci dostarczo-

ne z kompletnym wyposa eniem gotowym do 

monta u pod wskazany adres.

Ogrodzenia drewniane
Pocz tki dzia alno ci firmy Krawex w zakresie obróbki drewna si gaj

pocz tku lat 80. Od kilkunastu lat podstawow  dzia alno ci  firmy jest 

produkcja szerokiej gamy ogrodze  drewnianych.
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