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OGRODZENIA CNC
Wycinane laserowo

Ogrodzenia • Bramy • Balustrady
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Nasze wyjątkowe ogrodzenia to nowość na 
Polskim rynku.

Dzięki szerokiej palecie wzorów pasują zarów-
no do klasycznych jak i nowoczesnych domów. 

Wykonane są z arkuszy blachy, w których wzo-
ry wycinane są za pomocą maszyny CNC. Arku-
sze można ze sobą łączyć, tworząc ogrodzenia 
czy balustrady o dowolnej wielkości. Sposób 
produkcji pozwala na personalizowanie ele-
mentów o np. numer domu czy nazwę ulicy.

Zaprezentowane wzory to jedynie przykład 
tego, co możemy dla Państwa zrobić. Wszyst-
kie modele znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej.Wykonujemy również ogrodzenia 
z projektów klienta.
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Mocowanie typ A
Arkusz blachy jest mocowany do ramy za pomocą dystansów 
i wyrównany do osi ramy. Takie mocowanie zapewnia 
identyczny wygląd ogrodzenia z obu stron.

Blacha przymocowana jest do ramy od frontu za pomocą nitów.
Dzięki takiemu mocowaniu nie widać ramy ogrodzenia od frontu.

Mocowanie typ B



Brama skrzydłowa

Furtka

Brama przesuwna

Grubość materiału:
• 2 lub 3 mm

Rodzaj materiału:
• stal czarna
• stal nierdzewna

Wykończenie:
• surowa stal
• malowanie proszkowe 
z palety kolorów RAL

Maksymalne wymiary 
pojedynczego arkusza:
2950 x 1450 mm





Nasze produkty dla domu i ogrodu

Huśtawka

Numer domu

Palenisko ogrodowe

Multibox 
domofon 
i skrzynka 
na listy
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Świadczymy usługi z zakresu cięcia wodą materiałów 
takich jak: szkło, ceramika, granit, marmur, szkło, plexi-
glas, poliwęglan, guma, gąbka czy stal. 
Ponadto oferujemy kompleksowe usługi ślusarskie 
tj. ciecie laserem, plazmą, gięcie, frezowanie oraz 
usługi z dziedziny spawalnictwa TIG, MIG. Realizujemy 
zlecenia według wzoru dostarczonego przez klienta 
oraz według dokumentacji technicznej.


