
 
 

OGRODZEŃ SYSTEMOWYCH 

WAŻNY OD 04.07.2022 
 
 
 

Informacje ogólne 
 

1. Cennik nie stanowi oferty handlowej z punktu widzenia Kodeksu Cywilnego. 
2. Palisada Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie oraz cenach produktów bez wcześniejszego 
powiadamiania. Aktualny cennik zawsze na stronie www.palisadapolska.pl 
3. Forma graficzna niniejszego opracowania stanowi własność firmy Palisada Polska sp. z o.o.  i jakiekolwiek wykorzystywanie jego elementów 
przez podmioty trzecie bez zgody właściciela jest prawnie zabronione. 
 

Zasady składania i realizacji zamówień 
 

1. Zamówienia należy składać określając rodzaj towaru oraz liczbę sztuk, podając dane Zamawiającego, dane do faktury, oraz dane kontaktowe 
w postaci np. numeru telefonu. Firma Palisada Polska sp. z o.o. preferuje składanie zamówień za pomocą e-mail lub osobiście. W wyjątkowych 
przypadkach akceptowane jest przyjęcie zamówienia w formie telefonicznej. Wszystkie dane teleadresowe dostępne są na stronie 
www.palisadapolska.pl 
2. Terminy realizacji zamówień są każdorazowo indywidualnie ustalane z klientem maksymalnie w ciągu 24 godzin w dni robocze od otrzymania 
zamówienia w formie zgodnej z opisem w punkcie 1. 
3. Końcowa realizacja zamówienia odbywa się w formie dostawy gwarantowanej przez firmę Palisada Polska sp. z o.o., transportem 
zamawiającego lub transportem własnym firmy Palisada Polska sp. z o.o.  Ostateczne warunki dostawy należy uzgodnić przed złożeniem 
zamówienia. Koszt dostawy uzależniony od wielkości zamówienia i odległości.  Zamówiony towar dostępny do odbioru osobistego lub 
dostarczany pod wskazany adres w ciągu 1-60 dni roboczych. 
4. Służymy pomocą w zakresie wyliczenia potrzebnych elementów ogrodzenia, w tym celu prosimy o podanie: długość ogrodzenia w mb, długość 
poszczególnych boków ogrodzenia, czy w ogrodzeniu są przeszkody typu drzewo, skrzynka elektryczna lub inne, czy w linii ogrodzenia będzie się 
znajdowała furtka lub brama. 
5. Podane ceny kompletnego ogrodzenia za jeden metr bieżący dotyczą kompletu ogrodzenia składającego się z panela ogrodzeniowego, słupka 
prostokątnego, obejm montażowych ze śrubami. Ceny za jeden metr bieżący z podmurówką systemową dotyczą podmurówki gładkiej kaseton o 
wymiarach wys. 20 cm dł. 246 cm wraz z łącznikami betonowymi wys. 20 cm. 
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PANELE OGRODZENIOWE I SŁUPKI PROSTOKĄTNE  
OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO 

 
 

 

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo  -  grubość drutu 4mm 
 

 oczka proste 50x200mm  51 prętów pionowych  szerokość paneli 2500mm 

Wysokość 
panela 

Wysokość 
słupka 

CENA PANELA 
Dostępne kolory 

Cena brutto za 1 mb ogrodzenia 
(panel + słupek 60x40 + obejmy) 

netto brutto bez podmurówki z podmurówką 

1030mm* 1700mm 69,11 zł 85,00 zł 

Zielony RAL 6005 
Czarny RAL 9005 

Grafitowy RAL 7016 
Brązowy RAL 8017 

55,60 zł 81,60 zł 

1230mm 2000mm 79,67 zł 98,00 zł 63,20 zł 89,20 zł 

1530mm 2300mm 99,19 zł 122,00 zł 78,00 zł 104,00 zł 

1730mm 2600mm 112,20 zł 138,00 zł 87,60 zł 113,60 zł 

2030mm* 2600mm 133,33 zł 164,00 zł 100,00 zł 126,00 zł 
 

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo  -  grubość drutu 5mm 
 

 oczka proste 50x200mm  51 prętów pionowych  szerokość paneli 2500mm 

Wysokość 
panela 

Wysokość 
słupka 

CENA PANELA 
Dostępne kolory 

Cena brutto za 1 mb ogrodzenia 
(panel + słupek 60x40 + obejmy) 

netto brutto bez podmurówki z podmurówką 

1030mm* 1700mm 108,94 zł 134,00 zł 

Zielony RAL 6005 
Czarny RAL 9005 

Grafitowy RAL 7016 
Brązowy RAL 8017 

75,20 zł 101,20 zł 

1230mm 2000mm 122,76 zł 151,00 zł 84,40 zł 110,40 zł 

1530mm 2300mm 154,47 zł 190,00 zł 105,20 zł 131,20 zł 

1730mm 2600mm 173,17 zł 213,00 zł 117,60 zł 143,60 zł 

2030mm 2600mm 206,50 zł 254,00 zł 136,00 zł 162,00 zł 

2230mm* 2800mm 226,02 zł 278,00 zł 148,40 zł 174,40 zł 

2430mm* 3000mm 243,90 zł 300,00 zł 165,20 zł 191,20 zł 
 

 

Panele ogrodzeniowe 2D ocynkowane i malowane proszkowo  -  grubość drutu 6/5/6mm 
 

wypełniony drutami pionowymi o średnicy 5mm oraz podwójnymi poziomymi o średnicy 6mm 

 oczka proste 50x200mm  51 prętów pionowych  szerokość paneli 2500mm 

Wysokość 
panela 

Wysokość 
słupka 

CENA PANELA 
Dostępne kolory 

Cena brutto za 1 mb ogrodzenia 
(panel + słupek 60x40 + obejmy) 

netto brutto bez podmurówki z podmurówką 

1030 mm 1700mm 165,85 zł 204,00 zł 

Zielony RAL 6005 
Grafitowy RAL 7016 

103,20 zł 129,20 zł 

1230 mm 2000mm 196,75 zł 242,00 zł 120,80 zł 146,80 zł 

1430 mm 2000mm 226,02 zł 278,00 zł 137,20 zł 163,20 zł 

1630 mm 2300mm 252,03 zł 310,00 zł 153,20 zł 179,20 zł 

1830 mm 2600mm 282,11 zł 347,00 zł 173,20 zł 199,20 zł 

2030 mm 2600mm 312,20 zł 384,00 zł 188,00 zł 214,00 zł 

2230 mm 2800mm 344,72 zł 424,00 zł 206,80 zł 232,80 zł 

2430 mm 3000mm 374,80 zł 461,00 zł 229,60 zł 255,60 zł 
 

 

Słupki ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo 60x40x1,5 mm (z daszkiem)   

Lp. Rodzaj Cena netto 
Cena 
brutto 

Dostępne kolory 

1. Słupek prostokątny H=1,70 m* 35,77 zł 44,00 zł Zielony RAL 6005 
Czarny RAL 9005 

Grafitowy RAL 7016 
Brązowy RAL 8017 

 
* dostępny w magazynie 
producenta kolor zielony 

ral6005 oraz grafitowy ral7016 

2. Słupek prostokątny H=2,00 m 40,65 zł 50,00 zł 

3. Słupek prostokątny H=2,30 m 47,15 zł 58,00 zł 

4. Słupek prostokątny H=2,60 m 53,66 zł 66,00 zł 

5. Słupek prostokątny H=2,80 m* 59,35 zł 73,00 zł 

6. Słupek prostokątny H=3,00 m* 71,54 zł 88,00 zł 
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OBEJMY MONTAŻOWE: 
 

 
Lp. 

 

Obejma metalowa do montażu paneli na słupkach 
prostokątnych 

   
 

Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Dostępne kolory 

1. Obejma metalowa startowa 60x40 mm (bez śrub) 3,66 zł 4,50 zł 

Zielony RAL 6005 
Czarny RAL 9005 

Grafitowy RAL 7016 
Brązowy RAL 8017 

Ocynk 

2. Obejma metalowa przejściowa 60x40 mm (bez śrub) 3,25 zł 4,00 zł 

3. Obejma metalowa narożna 60x40 mm (bez śrub) 3,25 zł 4,00 zł 

4. 
Obejma metalowa startowa 60x60 mm - do mocowania 

panela do słupka furtki/bramy (bez śrub) 
4,47 zł 5,50 zł 

5. 
Obejma metalowa startowa 80x80 mm - do mocowania 

panela do słupka furtki/bramy (bez śrub) 
6,10 zł 7,50 zł 

6. 
Obejma metalowa startowa 100x100 mm - do mocowania 

panela do słupka furtki/bramy (bez śrub) 
7,72 zł 9,50 zł 

7. Komplet śrub: śruba M8x25 + podkładka fi 9 + nakrętka M8 + Przekładka 

plastikowa do obejm metalowych (na drut fi 4 mm lub fi 5 mm) 0,41 zł 0,50 zł Ocynk 

8. Maskownica plastikowa, zaślepka na nakrętkę M8 czarna 0,20 zł 0,25 zł Czarny 
 

PODMURÓWKA SYSTEMOWA: 
 

Lp. Płyta betonowa - podmurówka Cena netto Cena brutto Zdjęcie 

1. 
PŁYTA BETONOWA ZBROJONA KASETON 
WIBROWANA GŁADKA KASETON (JEDNOSTRONNE WTŁOCZENIE) 

 

 

L=246 cm lub L=250 cm  |  H=20 cm 
ELEMENT MONTAŻOWY: ŁĄCZNIK BETONOWY (246 cm) LUB MOCOWANIE STALOWE – CEOWNIK (250 cm) 

40,65 zł 50,00 zł 

 
2. 

PŁYTA BETONOWA ZBROJONA KASETON 
WIBROWANA GŁADKA KASETON (JEDNOSTRONNE WTŁOCZENIE) 

 
 

L=246 cm lub L=250 cm  |  H=30 cm 
ELEMENT MONTAŻOWY: ŁĄCZNIK BETONOWY (246 cm) LUB MOCOWANIE STALOWE – CEOWNIK (250 cm) 

52,85 zł 65,00 zł 

3. 

PŁYTA BETONOWA ZBROJONA CEGIEŁKA 
WIBROWANA CEGIEŁKA (JEDNOSTRONNY WZÓR CEGIEŁKI) 

 
 

L=244 cm |  H=30 cm 
  

ELEMENT MONTAŻOWY: ŁĄCZNIK BETONOWY 

52,85 zł 65,00 zł 

 

4. 

PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA 
WIBROPRASOWANA GŁADKA (OBUSTRONNIE GŁADKA) 

 
 

 L=250 cm  |  H=20 cm   

ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE – CEOWNIK 
56,91 zł 70,00 zł 

 
5. 

PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA 
WIBROPRASOWANA GŁADKA (OBUSTRONNIE GŁADKA) 

 
 

 L=250 cm  |  H=30 cm   

ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE – CEOWNIK 
73,17 zł 90,00 zł 

6. 
PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA GRAFITOWA 

WIBROPRASOWANA GŁADKA (OBUSTRONNIE GŁADKA) 
 

 L=250 cm  |  H=20 cm   

ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE – CEOWNIK 
69,11 zł 85,00 zł 

 
7. 

PŁYTA BETONOWA ZBROJONA GŁADKA GRAFITOWA 
WIBROPRASOWANA GŁADKA (OBUSTRONNIE GŁADKA) 

 

 L=250 cm  |  H=30 cm   

ELEMENT MONTAŻOWY: MOCOWANIE STALOWE – CEOWNIK 
89,43 zł 110,00 zł 

Lp. Element mocujący płytę betonową Cena netto Cena brutto Zdjęcie 

1. 
ŁĄCZNIK BETONOWY H=20 cm  

przelotowy lub narożny 12,20 zł 15,00 zł 
 

2. 
ŁĄCZNIK BETONOWY H=30 cm  

przelotowy lub narożny 
14,23 zł 17,50 zł 

3. MOCOWANIE STALOWE H=20 cm  
 

Ocynk | Zielony RAL6005 | Czarny RAL9005 | Grafitowy RAL7016 | Brązowy RAL8017 10,16 zł 12,50 zł 

        

 
4. MOCOWANIE STALOWE H=30 cm  

 

Ocynk | Zielony RAL6005 | Czarny RAL9005 | Grafitowy RAL7016 | Brązowy RAL8017 12,20 zł 15,00 zł 
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INNE AKCESORIA: 
 

Lp. Elementy pomocnicze Cena netto Cena brutto Dostępne kolory Zdjęcie 

1. 
Podstawa 150x120x5 mm 

 

(do montażu słupka 60x40mm do 
posadzki lub muru betonowego) 

32,52 zł 40,00 zł 
Zielony RAL 6005 

Grafitowy RAL 7016 
Ocynk 

 

2. 

Uchwyt uniwersalny 
z blachowkrętem, bez śrub 

 

(do montażu paneli ogrodzeniowych 
do nietypowych słupków lub ściany) 

2,85 zł 3,50 zł 

Zielony RAL 6005 
Czarny RAL 9005 

Grafitowy RAL 7016 
Brązowy RAL 8017 

Ocynk  

3. 

Zapinka pojedyncza z 
wkrętem samowiercącym 

 

(do przykręcania paneli 
ogrodzeniowych do profili 

stalowych) 

0,81 zł 1,00 zł 

Zielony RAL 6005 
Czarny RAL 9005 

Grafitowy RAL 7016 
Brązowy RAL 8017 

Ocynk  

4. 

Nakrętka zrywalna 
 

(Nakrętka antywandal, po 
dokręceniu uniemożliwia odkręcenie, 

zastępuje nakrętkę m8 do obejm 
montażowych) 

0,49 zł 0,60 zł Nierdzewny 

 

5. 
Podkładka blaszkowa  

 

(do łączenia paneli ogrodzeniowych) 
Stal nierdzewna A2 

0,49 zł 0,60 zł Nierdzewny 

 
 

 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

 

 

panele kratowe 3D wypełnione drutami o 
średnicy 4mm (+-0,3mm) lub 5mm (+-0,3mm) 
szerokość paneli 2500mm (+-0,5mm) 
słupki prostokątne 60x40x1,5mm (+-0,3mm)  

cena słupka zawiera daszek plastikowy 

 

 
 
panele kratowe 2D wypełnione drutami o średnicy 
5mm – pionowe oraz 6mm - poziome (+-0,3mm) 
szerokość paneli 2500mm (+-0,5mm) 
słupki prostokątne 60x40x1,5mm (+-0,3mm) 

cena słupka zawiera daszek plastikowy 
 

   
 

Dostępne na zamówienie inne wersje 
kolorystyczne niż podane w tabelach 
powyżej. 
 
 

Kolory indywidualne: 
 

(RAL7030, RAL9010, RAL9005, 
RAL8017, RAL5010): 
 

Minimalna liczba zamówionych kompletów (paneli 
ogrodzeniowych) w kolorze niestandardowym musi 
wynosić co najmniej 100 szt. 
 

- dopłata +30% do koloru RAL6005 przy ilości 
powyżej 100kpl, 
- dopłata +20% do koloru RAL6005 przy ilości 
powyżej 200kpl, 
- dopłata +10% do koloru RAL6005 przy ilości 
powyżej 500kpl. 
Termin realizacji zamówienia na kolor 
niestandardowy wynosi 60 dni roboczych. 
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BRAMY I FURTKI PANELOWE Z WYPEŁNIENIEM Z PANELA 5 mm: 
 

 BRAMY 
PRZESUWNE 

 
 

 

BRAMY  
SKRZYDŁOWE 

 
FURTKI PANELOWE 

szerokość / 
wysokość 

 

Cena brutto za pełen komplet 
(zawierają słupy, zamek z wkładką, klamkę / pochwyt, zawiasy regulowane / elementy jezdne) 

 

OCYNK OG. lub OCYNK + KOLOR 

szerokość / 
wysokość 

 

Cena brutto za komplet 
(zawierają słupy, zamek z wkładką, klamkę / 

pochwyt, zawiasy regulowane / elementy jezdne) 
 

OCYNK OG. lub OCYNK + KOLOR 
3000x1230 mm 5 100,00  2 670,00 1000x1230 mm 1 200,00 
3000x1530 mm 5 200,00  2 870,00 1000x1530 mm 1 300,00 
3000x1730 mm 5 300,00  2 970,00 1000x1730 mm 1 400,00 
3000x2030 mm 5 700,00  3 370,00 1000x2030 mm 1 500,00 
3000x2430 mm 6 400,00  3 970,00 1000x2430 mm 1 800,00 

      
3500x1230 mm 5 200,00  2 690,00 1100x1230 mm 1 400,00 
3500x1530 mm 5 300,00  2 890,00 1100x1530 mm 1 500,00 
3500x1730 mm 5 400,00  2 990,00 1100x1730 mm 1 600,00 
3500x2030 mm 5 800,00  3 390,00 1100x2030 mm 1 700,00 
3500x2430 mm 6 600,00  3 990,00 1100x2430 mm 1 900,00 

      

4000x1230 mm 5 300,00  2 700,00 1200x1230 mm 1 500,00    
4000x1530 mm 5 400,00  2 900,00 1200x1530 mm 1 600,00 
4000x1730 mm 5 500,00  3 000,00 1200x1730 mm 1 700,00 
4000x2030 mm 5 900,00  3 400,00 1200x2030 mm 1 800,00 
4000x2430 mm 6 700,00  4 000,00 1200x2430 mm 2 000,00 

      

4500x1530 mm 5 800,00  3 200,00 1300x1230 mm 1 600,00 
4500x1730 mm 6 000,00  3 500,00 1300x1530 mm 1 700,00 
4500x2030 mm 6 400,00  3 800,00 1300x1730 mm 1 800,00 
4500x2430 mm 7 300,00  4 500,00 1300x2030 mm 1 900,00 

    1300x2430 mm 2 200,00 
5000x1530 mm 5 900,00  3 500,00  

WIĘCEJ INFORMACJI 
 

Bramy i furtki wykonywane w standardzie ocynk 
ogniowy bez malowania na kolor, lub ocynk 
galwaniczny + lakier w kolorze RAL.  
 

Bramy i furtki w standardzie wypełnione są panelem 
ogrodzeniowym z drutu 5 mm o oczku 50x200 mm (51 
prętów pionowych). 
 

Standardowe kolory RAL: zielony 6005, czarny 9005, 
grafitowy 7016, brązowy 8017 
 

Kolory indywidualne dostępne za dopłatą: RAL7030, 
RAL9010, RAL5010 (wyceniane indywidualnie) 
 

Dostępne także bramy i furtki o wysokości 1030 mm, 
cena odpowiada cenie bramy lub furtki o wysokości 
1230 mm. 
 

WYPOSAŻENIE 
 

Brama przesuwna ze słupami wyposażona w 
zespół słupów: dojazdowy z modułem najazdowym z 
rolkami chwytającymi, prowadzący z wózkami, rolką 
prowadzącą, wewnętrznymi ogranicznikami 
otwarcia/zamknięcia, zamek hakowy, wkładkę 
patentową z trzema kluczami, pochwyt. 
 

Brama dwuskrzydłowa ze słupami 
wyposażona w dwa słupy ogrodzeniowe, zawiasy 
regulowane mocowane śrubami nierdzewnymi, zamek, 
klamki nierdzewne, wkładkę patentową z trzema 
kluczami, rygiel uniemożliwiający wyważenie bramy. 
 

Furtka ze słupami 
wyposażona w dwa słupy ogrodzeniowe, zawiasy 
regulowane mocowane śrubami nierdzewnymi, zamek, 
klamki nierdzewne, wkładkę patentową z trzema 
kluczami. 
 

OPCJE DODATKOWE 
 

Listwa zębata do bramy przesuwnej: 50,00 zł* 
*Cena brutto, należy doliczyć 1mb do wymiaru światła bramy 
 

Zamek elektromagnetyczny do furtki: 100,00 zł 
 

Wypełnienie niestandardowe: 
HR656 - dopłata +20% 
HR868 - dopłata +30% 
P2020 - dopłata +40% 
P8020 / P10020 / P12020 - dopłata +50% 
P14020 / P16020 - dopłata +60% 

5000x1730 mm 6 200,00  3 800,00 
5000x2030 mm 6 600,00  4 200,00 
5000x2430 mm 7 600,00  4 900,00 

    

5500x1530 mm 6 900,00  4 200,00 
5500x1730 mm 7 200,00  4 500,00 
5500x2030 mm 7 600,00  4 800,00 
5500x2430 mm 8 600,00  5 700,00 

    

6000x1530 mm 7 200,00  4 900,00 
6000x1730 mm 7 700,00  5 400,00 
6000x2030 mm 8 500,00  5 800,00 
6000x2430 mm 9 500,00  6 500,00 

    

7000x1530 mm 13 900,00  6 500,00 
7000x1730 mm 14 900,00  6 800,00 
7000x2030 mm 15 900,00  7 200,00 
7000x2430 mm 16 900,00  7 900,00 

    

8000x1530 mm 14 900,00  8 500,00 
8000x1730 mm 15 900,00  8 900,00 
8000x2030 mm 16 900,00  9 500,00 
8000x2430 mm 17 900,00  10 500,00 

    

9000x1530 mm 15 900,00  8 900,00 
9000x1730 mm 16 900,00  9 900,00 
9000x2030 mm 17 900,00  10 900,00 
9000x2430 mm 18 900,00  11 900,00 

     

10000x1530 mm 22 900,00  - 
10000x1730 mm 23 900,00  - 
10000x2030 mm 24 900,00  - 
10000x2430 mm 25 900,00  - 

    

11000x1530 mm 23 900,00  - 
11000x1730 mm 24 900,00  - 
11000x2030 mm 25 900,00  - 
11000x2430 mm 26 900,00  - 

    

12000x1530 mm 25 900,00  - 
12000x1730 mm 26 900,00  - 
12000x2030 mm 27 900,00  - 
12000x2430 mm 30 900,00  - 
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OGRODZENIA BETONOWE PEŁNE 
 

W ofercie firmy jest dostępny także kompletny system ogrodzenia betonowego pełnego. Elementy ogrodzenia wykonane są z wibrowanego, 
uszlachetnionego plastyfikatorami betonu. Oferujemy ogrodzenia jednobarwne (w kolorze naturalnego betonu), które można dodatkowo 
pomalować dostępną u nas w sprzedaży farbą akrylowo-silikonową na wybrany kolor. 
 

Zaletą naszych ogrodzeń jest ich trwałość. Są wykonane z materiału odpornego na ścieranie, skrajne warunki atmosferyczne oraz wszelkie 
zanieczyszczenia naturalne i chemiczne. Nasze ogrodzenia segmentowe z betonu charakteryzuje również wysoka mrozoodporność, mała 
nasiąkliwość i duża odporność na uszkodzenia mechaniczne.  
 

  
 
Jak są produkowane nasze ogrodzenia? 
 

 Używamy wyłącznie wysokiej jakości cementu o podwyższonej wytrzymałości. 
 Stosujemy vibro technologię – vibro technology – technologia stosowana w procesie produkcji odpowiednio zagęszcza i układa beton co ma 

duży wpływ na cechy wyrobu takie jak niska nasiąkliwość, mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie i inne wymagania określone w 
normach polskich i europejskich. Stosowanie tej technologii ma również ogromny wpływ na efekt wizualny, struktura materiału jest zwarta 
a kolor jednolity. 

 Płyty betonowe zbrojone są wyłącznie prętem żebrowanym zgrzanym w kratownicę. 
 Produkcja odbywa się przy użyciu specjalnej – wyselekcjonowanej mieszanki płukanych kruszyw oraz plastyfikatorów. 

Cały ten proces zapewnia wytrzymałość i nośność zgodną z bardzo wysoką normą europejską CE. 
 
 

Produkt Wymiary Waga  
Cena 
brutto 

PŁYTA OGRODZENIOWA  
betonowa prefabrykowana  

WZÓR: PIASKOWIEC 

Wysokość: 50 cm 
Szerokość: 200 cm 

Grubość 4,5 cm 
70 kg 65,00 zł 

SŁUP PREFABRYKOWANY  
do ogrodzeń betonowych  

WPUST 1,5 m – NA 3 PŁYTY 

Do wysokości ogrodzenia: 150 cm 
Długość całkowita słupa: 220 cm 

65 kg 65,00 zł 

SŁUP PREFABRYKOWANY  
do ogrodzeń betonowych  

WPUST 2,0 m – NA 4 PŁYTY 

Do wysokości ogrodzenia: 200 cm 
Długość całkowita słupa: 275 cm 

75 kg 75,00 zł 

SŁUP PREFABRYKOWANY  
do ogrodzeń betonowych  

WPUST 2,5 m – NA 5 PŁYT 

Do wysokości ogrodzenia: 250 cm 
Długość całkowita słupa: 320 cm 

85 kg 130,00 zł 
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SYSTEM GOTOWYCH OGRODZEŃ IMITACJA KLINKIERU: 
 

Elementy ogrodzenia imitacja klinkieru wykonane są w technologii odlewu betonowego, trwałość elementu zapewnia zbrojenie w postaci siatki 
oraz beton o wysokiej jakości poddawany metodzie wibracji podczas wykonywania odlewu. Grubość ścianek poszczególnych elementów wynosi 
zaledwie około 1,5cm co zapewnia stosunkowo niewielką wagę elementu wpływając na komfort montażu. 
 
Różnice między imitacją klinkieru, a prawdziwym klinkierem: 

 2-3 krotnie niższa cena ogrodzenia imitacja klinkieru oraz prosty montaż 
 nie ma możliwości wystąpienia wykwitów w przeciwieństwie do klinkieru 
 czas postawienia ogrodzenia (kilka razy krótszy od tradycyjnego klinkieru). 
 brak konieczności wykonania zbrojonego fundamentu na całej długości ogrodzenia 
 bogata paleta kolorów imitacja klinkieru 

 

 
 

SŁUPKI i DASZKI 
Są gotowym wyrobem, który po otrzymaniu należy postawić na przygotowanym wcześniej fundamencie i wypełnić zaprawą betonową a po 
całkowitym utwardzeniu mocujemy pokrywę kopertową - daszek. 
 

MURKI 
Są elementem gotowym do montażu (nie wypełniamy ich zaprawą betonową). Murki są dodatkowo wzmocnione przegrodami betonowymi na całej 
długości. Coraz częstszym rozwiązaniem stosowanym przez klientów jest wykorzystywanie murków o długości 210 cm i wysokości 25 cm lub 32 
cm oraz słupków stalowych i przęseł o długości 200 cm 
 
Elementy ogrodzenia imitacja klinkieru pokryte są przeznaczoną do takich wyrobów farbą akrylowo-sylikownową do betonu. Powierzchnie betonowe pokryte 
taką farbą charakteryzują się: 

 Skuteczną ochronę betonu przed erozją 
 Ograniczeniem wnikania do betonu jonów chlorkowych pochodzących z otaczającego środowiska (np. sól którą posypuje się ulice). 
 Farby akrylowo-silikonowe tworzą samooczyszczające się powłoki, które przez wiele lat zapewniają efekt świeżych i czystych powierzchni 
 Powłokę farby można zmywać – jest odporna na szorowanie na mokro 
 Powłoka odporna jest na ścieranie, czynniki chemiczne jak olej mineralny, benzyna, smary, roztwór soli 
 Powłoka odporna na warunki atmosferyczne: kwaśne deszcze, alkalia, spaliny, słońce – odporność sprawdzona w okresie 10-cio letnim - w 

warunkach naturalnej ekspozycji. 
 

Produkt Wymiary Waga  Cena 

SŁUPEK standard Wysokość: 160 cm 
Szerokość: 35 x 35 cm 

75 - 80 kg 299,00 zł 

SŁUPEK wysoki Wysokość: 174 cm 
Szerokość: 35 x 35 cm 

85 - 90 kg 329,00 zł 

SŁUPEK szeroki Wysokość: 160 cm 
Szerokość: 60 x 35 cm 

110-120 kg 449,00 zł 

MUREK standard 
Długość: 250 cm 
Wysokość: 32 cm 
Szerokość: 18 cm 

95 - 100 kg 299,00 zł 

MUREK szeroki 
Długość: 250 cm 
Wysokość: 32 cm 
Szerokość: 25 cm 

100-110kg 349,00 zł 

MUREK 210 
długość odpowiednia do zastosowania 
przęseł L=200cm i słupków stalowych 
50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm 

Długość: 210 cm 
Wysokość: 32 cm 
Szerokość: 18 cm 

70-75 kg 279,00 zł 

MUREK EKO 210 
długość odpowiednia do zastosowania 
przęseł L=200cm i słupków stalowych 
50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm 

Długość: 210 cm 
Wysokość: 25 cm 
Szerokość: 18 cm 

60-65 kg 249,00 zł 

DASZEK CZTEROSPADOWY 
standard 

Wysokość: 6,5 cm 
Szerokość: 39 x 39 cm 

15 kg 49,00 zł 

DASZEK CZTEROSPADOWY 
szeroki 

Wysokość: 6,5 cm 
Szerokość: 64 x 39 cm 

25 kg 65,00 zł 

PŁYTA ELEWACYJNA 
Szerokość: 75 cm 
Wysokość: 56 cm 

Grubość: 2cm 
15kg 89,00 zł 
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SYSTEM GOTOWYCH OGRODZEŃ TYNKOWANYCH: 
 

Elementy ogrodzenia wykonane są w technologii odlewu betonowego, trwałość elementu zapewnia zbrojenie, w postaci siatki oraz specjalny beton 
o bardzo wysokiej jakości. Grubość ścianek poszczególnych elementów wynosi zaledwie około 1,5-2 cm co zapewnia stosunkowo niewielką wagę 
elementu przez co samodzielny montaż nie sprawia problemu. 
 

Zaletą rozwiązania Prefabrykowanych Ogrodzeń Tynkowanych jest prosty i szybki montaż, dodatkowym atrybutem ogrodzenia z prefabrykatów 
jest możliwość docinania elementów na odpowiedni wymiar oraz wycinania różnego rodzaju otworów. Jest to szczególnie przydatne przy montażu 
na działkach o nieregularnym kształcie i różnych kątach, a także przy montażu takich elementów jak skrzynka na listy, domofon czy oświetlenie. 
 

Prefabrykowane Ogrodzenia Tynkowane są doskonałą alternatywą dla tynkowanych ogrodzeń budowanych od podstaw na miejscu inwestycji. 
Pozwalają na pominięcie takich etapów jak murowanie i zbrojenie słupa / odlewanie betonowego słupa lub murka przy pomocy szalunków, nie ma 
konieczności wykonywania fundamentu pod całą długością ogrodzenia (konieczne fundamenty tylko pod słupkami) unikamy także kłopotliwego 
procesu gruntowania oraz tynkowana ogrodzenia na miejscu montażu. 
 
CHARAKTERYSTYKA PREFABRYKOWANYCH OGRODZEŃ TYNKOWANYCH: 
 

 Elementy produkowane w całości z wysokiej jakości jednorodnej wibrowanej  zbrojonej mieszanki betonowej wraz ze wzmocnieniami w postaci 
konstrukcyjnych przegród betonowych. 

 Elementy poddawane procesowi przygotowania powierzchni betonowej pod nałożenie tynku, następnie maszynowo nakładana warstwa gruntująca oraz 
warstwa wierzchnia czyli tynk typu baranek 1,5mm. 

 Słupki o wymiarach 35x35cm wysokości 160cm są puste w środku, na miejscu budowy należy posadowić na wcześniej przygotowanym fundamencie o 
wymiarach około 40x70cm i głębokości około 60cm oraz wypełnić betonem. 

 Murki są gotowym elementem który należy zamontować opierając na fundamencie słupka (murek musi być podparty na około 15-20 cm na każdym z 
końców), murków nie zalewa się betonem, można je dociąć do żądanej długości przy użyciu szlifierki oraz tarczy diamentowej. 

 Elementy sprzedawane w wersji do samodzielnego pomalowania, np. na kolor elewacji domu. Za dopłatą 50,00 zł za słupek/murek oraz 15,00 zł za 
daszek można zamówić elementy już malowane na kolor wybrany z palety kolorów farb aksilbet. 
 

   
 

Produkt Wymiary Waga  Cena 

SŁUPEK standard 
TYNK BARANEK (BIAŁY) 

Wysokość: 160 cm 
Szerokość: 35 x 35 cm 

75 - 80 kg 249,00 zł 

SŁUPEK wysoki 
TYNK BARANEK (BIAŁY) 

Wysokość: 174 cm 
Szerokość: 35 x 35 cm 

85 - 90 kg 279,00 zł 

SŁUPEK szeroki 
TYNK BARANEK (BIAŁY) 

Wysokość: 160 cm 
Szerokość: 60 x 35 cm 

110 - 120 kg 399,00 zł 

MUREK standard 
TYNK BARANEK (BIAŁY) 

Długość: 250 cm 
Wysokość: 32 cm 
Szerokość: 18 cm 

95 - 100 kg 249,00 zł 

MUREK szeroki 
TYNK BARANEK (BIAŁY) 

Długość: 250 cm 
Wysokość: 32 cm 
Szerokość: 25 cm 

100-110 kg 299,00 zł 

MUREK 210 
TYNK BARANEK (BIAŁY) 

długość odpowiednia do zastosowania 
przęseł L=200cm i słupków stalowych 
50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm 

Długość: 210 cm 
Wysokość: 32 cm 
Szerokość: 18 cm 

70-75 kg 229,00 zł 

MUREK EKO 210 
TYNK BARANEK (BIAŁY) 

długość odpowiednia do zastosowania 
przęseł L=200cm i słupków stalowych 
50x50 mm, 60x60 mm lub 80x80 mm 

Długość: 210 cm 
Wysokość: 25 cm 
Szerokość: 18 cm 

60-65 kg 199,00 zł 

DASZEK CZTEROSPADOWY 
standard 

TYNK BARANEK (BIAŁY) 

Wysokość: 6,5 cm 
Szerokość: 39 x 39 cm 

15 kg 49,00 zł 

DASZEK CZTEROSPADOWY 
szeroki 

TYNK BARANEK (BIAŁY) 

Wysokość: 6,5 cm 
Szerokość: 64 x 39 cm 

25 kg 65,00 zł 

 


