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STAL IMPEX Sp. z o.o.   jest    firmą,    która    dzięki    unikatowemu    procesowi    produkcji    metodą
wykonuje   ogrodzenia   stalowe.   Rozwiązanie  to  gwarantuje

identyczne łączenia  na  każdym  przęśle, przez  co  są one  równe,  gładkie, estetyczne i wytrzymałe.

Celem   działania   naszej   firmy   zawsze   była   i   jest   satysfakcja   klienta.   Oferowane   przez  nas
wyroby   od   lat   cieszą się dużym   uznaniem   a   marka   firmy  gwarantuje

realizowanych   zleceń.

Wykonujemy   ogrodzenia   do wysokości .

Posiadamy    w     ofercie     ponad     dziewięćdziesiąt     różnych     modeli,     a     elegancki     wygląd
zapewnia  bogaty  wybór  ozdób,  dzięki   którym   nawet   najprostsze   ogrodzenie   wygląda   stylowo.

Wykonujemy   ogrodzenia   według   własnych   wzorów  lub  na  podstawie  dostarczonych   projektów.

Do produkcji ogrodzeń używamy profili i rur zamkniętych (pionowe sztachety) od do oraz
rur do , wzmocnienia poziome (tzw. poprzeczki) wykonujemy z profili od do .

We  ofercie  posiadamy  również szeroki   wybór   furtek,   bram  skrzydłowych  oraz  przesuwnych  do
produkcji których używamy, jako sztachety pionowe, profile zamknięte od do oraz rury od

do ,   natomiast   wzmocnienia  poziome  wykonujemy   z  kształtownika   kwadratowego  lub
prostokątnego   w   zależności   od   szerokości   i   wysokości   bramy.

Za     dodatkową opłatą stosujemy     najlepsze     zabezpieczenie     antykorozyjne:    cynkowanie
ogniowe   ogrodzeń oraz   malowanie   proszkowe.  Dzięki  takim  zabezpieczeniom bramy   i   przęsła
zachowają swój   niezmieniony   wygląd   przez   długie   lata. Aby  bramy  i  furtki  komponowały  się
wizualnie   do   przęseł,    ich   wypełnienie   jest   odpowiednie   do   poszczególnych   modeli   przęseł.
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trwałość,   solidność
oraz   wysoką jakość
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Ceny  przęseł nie  obejmują elementów montażowych, kutych i ozdobnych oraz słupków.
Wymiary przęsła ogrodzeniowego

We ofercie posiadamy również słupki ogrodzeniowe surowe oraz cynkowane ogniowo.

1,25m(wys.) x 2,0m(szer.).
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Ceny bram i furtek nie obejmują elementów
kutych i ozdobnych, zamków, zawiasów

słupków czy też klamek.
Wymiary bram w świetle
Wymiary furtek w świetle

1,25m(wys.) x 4,0m(szer.)
1,25m(wys.) x 1,0m(szer.)
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W   skład   zestawu   bramy   przesuwnej   wchodzi:
- brama przesuwna (wypełnienie według potrzeb)
- szyna jezdna
- śruby fundamentowe montażowe (szpilki)
- zestaw rolek jezdnych

Cena  bram  pokazanych  wyżej  nie  obejmuje  elementów  kutych  i  ozdobnych  zamków
słupków   czy   też klamek.

Standardowe   wymiary   bram   w świetle

Na życzenie  klienta   produkujemy  bramy  przesuwne  o  nietypowych  wymiarach, które
wyceniamy     na    podstawie     indywidualnych     kalkulacji.

Przeciwwaga   bramy   przesuwnej   stanowi   około   1/2 - 1/3    długości światła   bramy.

1,25m  (wys.)  x  4,0m  (szer.)
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GROTY KOSZYKI ROZETY
ELEMENTY
SKRĘTNE

Jako producent ogrodzeń wykonywanych
metodą obok przedstawiamy
Państwu możliwe konfiguracje przęseł
og rodzen iowych , su rowych oraz
ocynkowanych (

) o standardowych
wysokościach , oraz
i długości oczywiście wykonujemy
ogrodzenia o nietypowych wymiarach nawet do

wysokości po wcześniejszych ustaleniach
z klientem.

istnieje również możliwość
malowania proszkowego

1,25m 1,45m 1,75m
2,0m

3,0m

BEZSPAWOWĄ

Proponujemy  Państwu  dodatki do bram furtek i ogrodzeń jakimi  są
stalowe elementy kute, typu:
- elementy skrętne
- koszyki, rozety
- groty
- gałki, nasadki
- kule, maskownice
- kwiaty, liście
- daszki
- szyldy
- zawiasy, rygle, zasuwy, zamki
- wózki
- napędy, akcesoria

Dodatki pozwolą wzbogacić wygląd bram, furtek i ogrodzeń, kilka przykładowych elementów
pokazujemy niżej. W celu ustalenia rodzaju, ceny oraz możliwości zastosowania danych
elementów ozdobnych w naszych ogrodzenia prosimy o kontakt z naszą firmą,
przedstawimy cała gamę elementów kutych.

pionowe
profile/ruru
(sztachety)

poziome
profile

(poprzeczki)
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Posiadamy również we własnej ofercie słupki ogrodzeniowe surowe
lub ocynkowane o przekrojach kwadratowych oraz prostokątnych o
następujących wymiarach:

- 35 x 35
- 40 x 40
- 45 x 45
- 60 x 40
- 60 x 60
- 80 x 60
- 80 x 80

Zastosowane profile
poziome i pionowe

do przęsła

Poziome 35 x 20 x 1,0

1 15 x 15

2 16 x 16

3

Pionowe

fi16

Poziome 35 x 20 x 1,2

4 15 x 15

5 16 x 16

6

Pionowe

fi16

Poziome 40 x 20 x 1,0

7 18 x 18

8 20 x 20

9 fi20

10

Pionowe

fi22

Poziome 40 x 20 x 1,2

11 18 x 18

12 20 x 20

13 fi20

14

Pionowe

fi22

Poziome 40 x 20 x 1,5

15 18 x 18

16 20 x 20

17 fi20

18

Pionowe

fi22

Poziome 50 x 25 x 1,2

19 25 x 25

20 fi25

Poziome 50 x 25 x 1,5

21 25 x 25

22 fi25

Poziome 50 x 25 x 2,0

23 25 x 25

24 fi25

Poziome 60 x 30 x 1,2

25 30 x 30

26
Pionowe

fi30

Poziome 60 x 30 x 1,5

27 30 x 30

28
Pionowe

fi30

Poziome 60 x 30 x 2,0

29 30 x 30

30
Pionowe

fi30
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STAL IMPEX Sp. z o.o.
UL. ŁUKASIEWICZA 49
38 - 400 KROSNO
POLAND

mobile: +48 667 881 000
tel./fax: +48 13 43 624 25

biuro@ogrodzeniabramy.eu
biuro@krosfencing.eu
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