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Projektowanie

Malowanie Proszkowe

Wykonujemy wzory na zamowienie
lub modyfikujem te ktore posiadamy

tworzymy takze wizualizacje
graficzne ogrodzen na 
posesji klientow

Zaginanie paneli usztywania blache
oraz pozwala na szybki

 i prosty montaż

Malowanie Proszkowe z podkładem
Cynkowym oraz wygładzeniem 
krawedzi na dowolny kolor 
ze struktura matowa 
lub blrzyszczaca



Projektowanie Wzorow oraz wizualizacja

Projektujemy wzory zgodnie z wymaganiami 
klienta Lub modyfikujemy te które posiadamy

Tworzenie Indywidualnych wzorów

wizualizacje graficzne

Niestandardowe wymiary

Tworzymy wizualizacje graficzne. 
Wystarczy zdjecie posesji aby zaprojektowac

jak bedzie wygladalo ogrodzenie

Tworzymy wymiary paneli zgodznie z 
wymaganiami klienta, jestesmy w stanie
dopasowac sie pod gotowe ogrodzenie



Giecie paneli

Panele zagiete sa bardziej sztywne 
ze wzgledu na Naciagniecie 

struktury blachy

Usztywnienie Paneli 

Łatwy Montaz

Bez spawania ramy

Posiadamy wiele sprawdzonych 
sposobów montazu paneli 

Giecia tworza rame. Nie ma koniecznosci
spawac ram z profili. Dzieki podwojnym 
zagieciom mozemy wykonac porecz.



Malowanie Proszkowe

Powłoka odporna na korozje 
chronia metalowe elementy przed uszkodzeniem 

przez Wilgoć, zasolenie i utlenianie
Podklad cynkowy dostepny jako

Baza przeznaczona do lakierów nawierzchniowych.

Podklad cynkowy 

Wygladzenie Krawedzi

Wybor kolorow oraz
struktury

Ciete krawedzie sa dodatkowo
 wygladzone co sprawia ze nie sa ostre.

Dzieki wygladzeniu farba podczas malowania
dostaje sie w kazdy zakamarek dzieki

czemu malowanie jest bardzo wytrzymale

posiadamy szeroka game kolorów,
Kolory dostepne sa w strukturze 

matowej oraz blyszczacej



und vieles mehrund vieles mehr

Panele Ozdobne CNC

Posiadamy unikalne projekty ogrodzen
A B C
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i wiele wiecej..



1.Przykrecenie srubami bezposrednio do 
slupka za pomoca otworow wykonanych 

na gieciach

2.Przykrecenie paneli przy 
pomocy katownikow z regulacja

3.Uchwyty zaciskowe z regulacja
przykrecane do slupkow  

4.Przykrecenie paneli bezposrednio do 
gotowej ramy

mozliwosci montazu paneli



Furtka wspawana w rame

Furtka Przykrecona do ramy

Brama przykrecona do
ramy od czola

Wykonujemy kompletne bramy oraz furtki 
lub same panele do gotowych ram

Brama wspawana w rame
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Furtki

Mamy wiele unikalnych wzorów
bram oraz furtek ogrodowych

I wiele wiecej...



Nasze realizacje






