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Systemy ogrodzeniowe

WOKÓ£  DDOMU

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, obs³uga klientów indywidual-

nych oraz  firm budowlanych i monta¿owych

Gwarancja: 6 miesiêcy (na kolory: br¹zowy, czarny, zielony), 5 lat

(na udarnoœæ i kolor bia³y)

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat RW TÜV Polska ISO

9001:2000, ISO 14001:2004

Us³ugi: doradztwo techniczne, projektowanie, transport

Pozosta³a oferta: profile progowe (podokienne), profile maskuj¹ce

(do monta¿u okien), profile szczelinowe, profile transportowe, pro-

file uszczelek progu drzwi, profile na specjalne zamówienie, listwy

dekoracyjne (okienne), listwy okapników (okienne), listwy

drzwiowe, listwy i kana³y oraz rury elektroinstalacyjne, listwy

dylatacyjne, listwy do glazury

Profile ogrodzeniowe

Wysoka odpornoœæ na promieniowanie UV, mrozoodpornoœæ oraz

wysokie walory estetyczne spowodowa³y ogromne zainteresowanie

profilami z PVC na ca³ym œwiecie. Tak¿e w Polsce, od niedawna,

mo¿na zaobserwowaæ wzrost popytu na elementy z PVC. Równie¿

coraz czêœciej w polskim krajobrazie pojawiaj¹ siê ogrodzenia

wykonane z tego materia³u. 

Bardzo wysoka jakoœæ u¿ytego materia³u (granulat PVC – wysoko-

udarowy, stabilizowany UV) powoduje, ¿e profile s¹ wytrzyma³e 

i odporne na niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne, a jednoczeœnie

³atwe w utrzymaniu czystoœci. Najwa¿niejsz¹ cech¹ u¿ytkow¹

ogrodzeñ wykonanych z profili PVC jest brak koniecznoœci ich

konserwacji oraz trwa³oœæ liczona w dziesi¹tkach lat. Zastosowana

technologia monta¿u profili ogrodzeniowych umo¿liwia projek-

towanie praktycznie dowolnych kompozycji, zarówno pod wzglê-

dem doboru kszta³tu, jak i kolorystyki (dostêpne profile 

w kolorach: bia³y, szary, br¹z, zieleñ, czarny). Ciekawym

rozwi¹zaniem plastycznym dla ogrodzenia mo¿e byæ wykonanie go

z nowoczesnych profili PVC. Listwy elewacyjne L 55, L 55X

(mo¿liwoœæ wzmocnienia metalowym kszta³townikiem), L 80 oraz

s³upek ogrodzeniowy S 100 znalaz³y zastosowanie w³aœnie jako ele-

menty konstrukcyjne ogrodzeñ z tworzyw sztucznych, a tak¿e

balustrad, parkanów, pergoli i ró¿nych innych elementów architek-

tury ogrodowej. 

Ogrodzenia mo¿na ³¹czyæ ze s³upkami wykonanymi z betonu,

ceg³y, kamienia itp. zastêpuj¹c istniej¹ce ju¿ przês³a siatkowe lub

stworzyæ ca³kiem now¹ kompozycjê (wszelkie elementy ³¹cz¹ce

równie¿ s¹ do nabycia u producenta profili). Proponowane przez

PROFPLAST Sp. z o.o. rozwi¹zania to ró¿nego rodzaju przês³a

sztachetowe (proste, ³ukowe, falowane), przês³a rurkowe imituj¹ce

ogrodzenie metalowe kute, furtki i bramy na stela¿ach meta-

lowych, bramy przesuwne na stela¿ach metalowych, co nie zamyka

szerokiej gamy innych mo¿liwych zastosowañ.

Producent oferuje równie¿ s³upki z PVC wraz z coko³ami mocuj¹-

cymi oraz inne akcesoria do samodzielnego monta¿u (elementy

metalowe do ³¹czenia przêse³, ró¿nego rodzaju zatyczki i zaœlepki

wykoñczeniowe, kszta³towniki metalowe). Dodatkow¹ zalet¹ profili

z PVC jest mo¿liwoœæ ich giêcia, co stwarza dodatkowe mo¿liwoœci

technicznego ich wykorzystania do komponowania indywidual-

nych rozwi¹zañ konstrukcyjnych ogrodzeñ, balustrad, parkanów

itp. Zamówione przez klienta profile s¹ u producenta konfekcjo-

nowane zgodnie z zaleceniami klienta – ciête na ¿¹dany wymiar 

i paczkowane. Paczka zawiera wszystkie niezbêdne do monta¿u 

elementy, od œrubek po ozdoby wykoñczeniowe. Monta¿ takiego

zestawu jest na tyle nieskomplikowany, ¿e mo¿e byæ wykonany

samodzielnie przez klienta przy niewielkiej pomocy fachowca.
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