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PREZES
Marian Przybylski

Szanowny Kliencie,

Produkowane przez nas Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe są efektem połączenia wiedzy technicznej 
i zaangażowania współpracowników, którzy odnajdują w nim sens działania i pracy. Wytwarzanie tych 

ogrodzeń dla Państwa daje nam zadowolenie i satysfakcję.
  

Plast-Met tworzą zespoły ludzi wspólnie budujące organizację, która nie boi się zmian, albowiem one 
oznaczają dla nas ciągły rozwój. Moi współpracownicy rozwijają się i zdobywają wiedzę potrzebną 

do  ulepszania produktów. To oni jako pierwsi zaprojektowali, wyprodukowali i wprowadzili na rynek 
innowacyjne oświetlenie ogrodzeniowe LED i moduł Centerbox – niezbędne elementy

w nowoczesnym ogrodzeniu XXI wieku.

Organizacja, jaką tworzymy pod marką Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe, to nie tylko produkcja.  
Dziś podejmujemy działania na rynku i staramy się, aby współpracujący z nami 

Partnerzy byli częścią naszej organizacji i rozumieli nasze idee, znali nasze cele.  
Pracując, chcemy stawać się lepsi i przekonywać do naszej wizji.

 
Oddajemy w Państwa ręce nasz nowy katalog. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Prezes Marian Przybylski i Zespół Plast-Met

Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe istnieje od 1988 roku. Już ponad 30 lat dostarczamy 
Klientom rozwiązania spełniające ich potrzeby – bezpieczne, funkcjonalne i nowoczesne. Jeste-
śmy firmą z polskim kapitałem i jednym z wiodących producentów systemów ogrodzeniowych. 
Tworzymy produkty innowacyjne ze świadomością współczesnych trendów i stylistyk, dobrze od-
powiadające na potrzeby użytkowników.
 
Nasze początki związane były z produkcją siatki ogrodzeniowej. Stopniowo rozszerzaliśmy asor-
tyment, reagując na rosnące potrzeby rynku. Wiedza, zdobyte doświadczenia i wdrożone za-
awansowane technologie pozwoliły nam stworzyć Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe – linię 
produktów będącą synonimem jakości, funkcjonalności i prestiżu. Proponując kolejne innowacje  
w zakresie wzornictwa, wprowadziliśmy do sprzedaży Modułowe Ogrodzenia Frontowe, które dają 
Klientom możliwość samodzielnej konfiguracji i dobrze sprawdzają się w zabudowie tradycyjnej  
i nowoczesnej.
 
Zadbaliśmy również o naszych Klientów, by w zróżnicowanej i szerokiej ofercie firmy znalazły się 
produkty, które oprócz tego, że stanowią swoistą wizytówkę posesji, spełniały także pokładane  
w nich oczekiwania użytkowe. Jesteśmy prekursorem i jako pierwsi na polski rynek wprowadzi-
liśmy wielofunkcyjny moduł Centerbox oraz inteligentne oświetlenie ogrodzenia i ogrodu – system 
lamp LED, którego sterowanie odbywa się za pomocą wygodnych i nowatorskich systemów 
Smart Fence i Smart Light.
 
W codziennej pracy najważniejszy jest dla nas Klient – pragniemy, aby korzystanie z naszych 
ogrodzeń było dla niego wygodą, przyjemnością i powodem do dumy. Utrzymywanie pozytyw-
nych relacji opartych na zaufaniu traktujemy jako standard działania, dzięki któremu cieszymy się 
na rynku opinią niezawodnego i uczciwego partnera, a nasza marka to symbol wysokiej jakości. 
Współpracując z nami, wybierasz firmę, za którą stoi doświadczenie, innowacyjne technologie 
produkcji oraz ekologiczne myślenie o zasobach.
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Przeczytaj, dlaczego nasze ogrodzenia będą stanowiły ozdobę i niezastąpiony 
element twojej posesji. 

5 POWODÓW
NAJLEPSZY WYBÓR? PLAST-MET!

FUNKCJONALNOŚĆ 
Ogrodzenie stawiamy na długie lata i powinniśmy dokładnie 
przemyśleć, jakich funkcji będziemy od niego oczekiwać. Na-
sze rozwiązania zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa  
i długą trwałość powłoki cynkowej, a to dzięki wykorzystaniu naj-
nowocześniejszych technologii produkcji i rozwiązań dostosowa-
nych do wymagań Klienta w XXI wieku. Oferujemy wysokiej jakości 
przęsła, bramy i furtki wzbogacone o dodatkowe komponenty takie 
jak moduł Centerbox czy lampy ogrodzeniowe lub ogrodowe. Ste-
rowanie tymi elementami jest niezwykle proste i odbywa się przez 
aplikacje mobilne za pomocą systemów Smart Fence i Smart Light. 
Korzystanie z naszych rozwiązań to wygoda i przyjemność.

WYGLĄD I ESTETYKA
Decydując się na zakup ogrodzenia, dopasowujemy jego formę 
do architektury naszego domu i stylistyki posesji. Brama, furtka czy 
przęsła to przecież pierwsze elementy, z jakimi stykają się odwie-
dzające nas osoby. A piękne ogrodzenie zapowiada zwykle impo-
nujący dom. W naszej ofercie posiadamy Nowoczesne Ogrodzenia 
Frontowe Poziome i Pionowe oraz Modułowe Ogrodzenia Frontowe. 
Bogactwo dostępnych wzorów pozwala stworzyć ogrodzenie ideal-
nie dopasowane do potrzeb Klienta. Dzięki najlepszym surowcom 
wykorzystywanym przy produkcji i zróżnicowanym formom, nasze 
systemy prezentują się doskonale przez długie lata użytkowania. Ich 
wygląd stanowi dla Klientów powód do dumy i podnosi prestiż pose-
sji, zbudowanych zarówno w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym.

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
Poszukując idealnego ogrodzenia, warto sprawdzić, z jakiego materiału i w wyniku jakich procesów 
produkcyjnych powstało. Ogrodzenia Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe tworzymy z wysokiej jako-
ści surowców w wyniku nowoczesnych procesów produkcyjnych. Wykorzystujemy system Duplex, 
który zapewnia ochronę antykorozyjną dzięki cynkowaniu i malowaniu proszkowemu, a trwałość 
ogrodzenia przedłuża nawet do 40 lat. Przy produkcji nie stosujemy też szkodliwych chemikaliów  
i ograniczamy do minimum spawanie. Wybór naszego ogrodzenia oznacza postawienie na pro-
dukt postępowy i nowoczesny, którego zakup zwróci się podczas wieloletniego użytkowania.

MONTAŻ
Poprawnie wykonany montaż jest niezwykle istotny, albowiem tylko on zapewnia bezusterkowe 
użytkowanie ogrodzenia przez wiele lat. Jesteśmy doświadczonym producentem, długo funkcjo-
nującym na rynku i współpraca z nami gwarantuje profesjonalną pomoc i doradztwo. Nasze ekipy 
monterskie składają się z wykwalifikowanych specjalistów, których umiejętności pozwalają 
ze spokojem śledzić proces realizacji. Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe organizuje też szko-
lenia pomagające zaprzyjaźnionym z nami firmom podnosić swoje kwalifikacje w zakresie montażu 
bram i automatyki.

KONSERWACJA
Ogrodzenie raz postawione powinno przetrwać bez uciążliwych zabiegów pielęgnacyjnych. Dlatego 
warto wybrać nasze produkty, które nie wymagają częstego czyszczenia, odnawiania czy impregna-
cji. Technologia wykorzystywana do tworzenia ogrodzeń Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe powodu-
je, że przez wiele lat nie tracą one swoich właściwości i barw, a zabiegi konserwacyjne ograniczają 
się do minimum.

PRZEZIERNOŚĆ 
zróżnicowany stopień przezierności pozwa-
la na stworzenie ogrodzenia dopasowane-
go do oczekiwań użytkownika

CE 
produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii 
Europejskiej (UE)

SERWIS 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych 
wyrobów, do ekip naprawczych Plast-Met 
należą odpowiednio przeszkoleni, uprawnieni  
i doświadczeni specjaliści

BEZPIECZNE DLA DZIECI 
ogrodzenie stanowi barierę ochronną

MODUŁOWOŚĆ i regulowana wysokość
możliwość stworzenia swojego autorskiego 
ogrodzenia z oferowanych modułów o wy-
branej wysokości i szerokości

MOBILNA KONTROLA DOSTĘPU
ogrodzenie z opcją montażu zintegrowa-
nych modułów sterujących, którymi można 
zarządzać z dowolnego miejsca dzięki apli-
kacji działającej w sieci Wi-Fi

BEZPIECZNE DLA ZWIERZĄT
wzory tworzące granice bezpiecznego  
azylu dla czworonogów

ODPORNOŚĆ na czynniki atmosferyczne
ogrodzenie jest odporne na promieniowa-
nie UV oraz wilgoć

LAMPY LED 
oprawy LED w 5 rozmiarach przeznaczone 
do instalacji w słupach ogrodzeniowych zwięk-
szają poczucie bezpieczeństwa i funkcjo-
nalność

GWARANCJA
stosowane metody ochrony antykorozyjnej 
zapewniają ochronę ogrodzenia, dlatego na-
sze produkty objęte są 10-letnią gwarancją

AUTOMATYKA
ogrodzenia z możliwością wyposażenia  
w napędy i automatykę

DUPLEX 
metoda zabezpieczenia antykorozyjnego przez 
cynkowanie i malowanie proszkowe przedłuża-
jąca trwałość powłoki nawet do 40 lat
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ZAKOŃCZENIA 
słupków 

D0 
ZAŚLEPKA

D1 
KULA

D2 
KOPERTA

LAMPA
LED

POZNAJ SYSTEM
WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU, KOLORY WYBARWIEŃ SPECJALNYCH, ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW

POZNAJ SYSTEM
WIZUALIZACJA ELEMENTÓW SYSTEMU, KOLORY WYBARWIEŃ

7040 
MAT

8019 
MAT

ANTRACYT 
VS

9005
MAT

7024
MAT

9010
MAT

6005
MAT

7030
MAT

7016
STRUKTURA

MODERN
BROWN

ANTRACYT
DB

7016
MAT

8017
MAT KOLORY wybarwień specjalnych RAL

Na specjalne zamówienie 
możliwe jest użycie dodatkowych kolorów RAL

posiada stalowo-aluminiową konstrukcję, która za-
pewnia wysoką odporność na uszkodzenia mecha-
niczne i gwarantuje szczelność na poziomie IP67

Lampa LED

mobilna kontrola dostępu

Aplikacja

Brama dwuskrzydłowa
jednostka zarządzająca umieszczona 
w ogrodzeniu i połączona z domem

Centerbox

z szyną jezdną

Skrzydło bramy TOP

w ofercie posiadamy trzy zestawy  
domofonowe: brązowy, srebrny i złoty

podświetlany numer domu razem 
z grawerowaną nazwą ulicy

Wideodomofon

Adres

z elementami zasilania systemu 

Centrala sterująca

z elektrozaczepem

Furtka

podczas otwierania bramy zmienia kolor z białego na 
pomarańczowy, zasilana bezpośrednio z napędu bramy

Lampa LED z funkcją ostrzegawczą

Słup prowadzący
zintegrowany z napędem i automatyką bramy 
przesuwnej minimalizuje liczbę elementów ogro-
dzenia i zapobiega przedostawaniu się wilgoci

Fotokomórka
ułatwia korzystanie z bramy i zwiększa 
bezpieczeństwo użytkowników

Napęd
zamontowany w słupie prowadzącym jest 
łatwo dostępny dla serwisanta

Przęsło

Pilot

Skrzynka na listy

KOLORY wybarwień RAL
Standardowa oferta wykończenia 
lakierniczego ogrodzeń frontowych
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Sterowanie jednym dotknięciem

Za pomocą aplikacji i urządzeń wBox można łatwo sterować elementami 
w domu i ogrodzie. Do działania nie potrzebują jednostki centralnej. Wystar-
czy sieć Wi-Fi. Po podłączeniu, sterowanie możliwe jest z dowolnego miej-
sca, bez skomplikowanej konfiguracji.

Naszym Klientom aplikacja i urządzenia wBox umożliwiają mobilne otwie-
ranie bram z napędem elektrycznym i sterowanie lampami ogrodowy-
mi przy użyciu telefonu komórkowego lub tabletu. Wystarczy dołączyć 
sterowniki wLightBox i gateBox do domowej sieci Wi-Fi, aby wygodnie  
i szybko, jednym dotknięciem otwierać bramę, włączać i wyłączać światło, 
a także ustawiać jego intensywność i czas świecenia. Sterownik współpra-
cujący z oświetleniem posiada możliwość pracy według zadanego har-
monogramu lub w oparciu o wschody i zachody słońca. Konfiguracja tych 
ustawień zależna jest od preferencji i potrzeb użytkownika.

PANEL GŁÓWNY

Wybór sterownika

BRAMY

Scenariusz otwierania 
Scenariusz zamykania bramy
Dotykowy panel do sterowania bramą
Zdalna kontrola pracy bramy

OŚWIETLENIE LED

Regulacja intensywności 
oświetlenia
Czujnik dzień / noc
Funkcja timing
Zdalna kontrola oświetlenia
Lampy ogrodowe LED 
Tworzenie scenariuszy  
oświetlenia ogrodowego

MOBILNA 
KONTROLA DOSTĘPU 

W OGRODZENIU I OGRODZIE
LAMPY LED 

Jaśniej przy ogrodzeniu

Oświetlenie zewnętrzne stanowi niezbędny element zwiększający poczu-
cie bezpieczeństwa i funkcjonalność każdej posesji. Kierując się tą zasadą, 
firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe jako pierwsza wprowadziła na ry-
nek kompleksowy system lamp LED w różnych rozmiarach, przeznaczo-
nych do instalacji na słupach ogrodzeniowych. Pozwalają na oświetlenie 
strefy podjazdu do budynku lub strefy parkingowej.

Lampy zostały od podstaw stworzone i przetestowane w dziale projekto-
wym firmy. Łączą w sobie funkcje użytkowe i dekoracyjne. Do tych pierw-
szych zaliczyć można doświetlenie posesji, pełnienie funkcji ostrzegaw-
czych, sygnalizowanie zwolnienia elektrozaczepu i regulację natężenia 
światła. Jeżeli natomiast chodzi o dekoracyjność, to lampy ogrodzeniowe 
cechują się minimalistycznym, dyskretnym designem, który idealnie do-
pasowuje się do każdej przydomowej aranżacji. Nadają posesji prestiżo-
wy, nowoczesny wygląd. Oprawy mają stalowo-aluminiową konstrukcję, 
która zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Ich 
obudowa gwarantuje szczelność na poziomie IP67, co oznacza całkowitą 
ochronę przed wnikaniem pyłu i zalaniem wodą. Zastosowanie techno-
logii LED znacznie zmniejsza też koszty użytkowania i wpływa na ener-
gooszczędność. Sterowanie lampami odbywa się przez aplikację wBox.

Uzupełnieniem oferty jest innowacyjna Lampa czystości powietrza, któ-
ra poziom zanieczyszczenia sygnalizuje określonym kolorem świecenia. 
Łączenie z nią odbywa się za pomocą aplikacji w telefonie lub tablecie.
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DOMOFONY
ZESTAWY

Połączenie z domem

DOMOFONY
Domofon to nieodzowny element każdej strefy przydomowej  
i uzupełnienie naszego ogrodzenia. W ofercie firmy Plast-Met 
są trzy zestawy domofonowe – złoty, srebrny i brązowy – róż-
niące się funkcjonalnością. Dwa pierwsze wyposażone są  
w wideomonitor, natomiast w zestawie brązowym komunikacja 
odbywa się za pomocą słuchawki. Urządzenia posiadają sze-
roką możliwość indywidualnej konfiguracji ustawień dla każde-
go lokalu z darmowym oprogramowaniem.

ZESTAW ZŁOTY
panel z jednym lub dwoma przyciskami 
z możliwością zamówienia wersji z szyfratorem
wideomonitor z wyświetlaczem biały / czarny
zasilacz 
5 breloków zbliżeniowych
moduł otwarcia bramy

ZESTAW SREBRNY
panel z jednym lub dwoma przyciskami  
z możliwością zamówienia wersji z szyfratorem
wideomonitor słuchawkowy / bezsłuchawkowy  
zasilacz 
5 breloków
moduł otwarcia bramy 

ZESTAW BRĄZOWY
panel z jednym lub dwoma przyciskami
z możliwością zamówienia wersji z szyfratorem
odbiornik słuchawkowy / bezsłuchawkowy 
transformator
5 breloków
moduł otwarcia bramy 

CENTERBOX

Mobilnie znaczy łatwiej

CENTERBOX
Centerbox to nowatorskie rozwiązanie zarządzające ogrodzeniem. 
Ten wielofunkcyjny moduł o kształcie prostopadłościennego słupa, 
którego projekt powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń, 
idealnie definiuje misję firmy. Wprowadziliśmy to rozwiązanie jako 
pierwsi i było ono odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów. Cen-
terbox stanowi jednostkę zarządzającą połączoną z domem – to naj-
ważniejszy element ogrodzenia, którego obecność na posesji jest 
niezbędna. 

Konstrukcja została podzielona na trzy strefy, z których każda pełni inną 
funkcję. W górnej jest miejsce na zestaw domofonowy, środkowa zosta-
ła przeznaczona na przesyłki listowe, natomiast w dolnej umieszczono 
centralę sterującą z elementami zasilania systemu, które są łatwo do-
stępne dla serwisanta. Stalowa obudowa modułu zwiększa odporność 
na warunki atmosferyczne zespołów elektronicznych.

Centerbox charakteryzuje się spójnym i przemyślanym designem 
dostosowanym do naszych ogrodzeń, jest zabezpieczony antyko-
rozyjnie i dodaje posesji nowoczesności oraz prestiżu. Na stalowej 
powierzchni modułu zostało przygotowane specjalne miejsce, które 
można dowolnie zagospodarować, np. umieszczając tam numer po-
sesji. Dzięki specjalnej konstrukcji, wewnętrzne elementy nie zosta-
ną naruszone poprzez montaż dodatków.
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Malowanie proszkowe

Warstwa cynku
(cynkowanie ogniowe)

Szorstkowany ocynk
(obróbka mechaniczna)

Dbamy o Twój komfort i środowisko

SYSTEM DUPLEX
W naszych ogrodzeniach stosujemy system Duplex. Jest to doskonała metoda za-
bezpieczania antykorozyjnego polegająca na nałożeniu na ogniową powłokę cyn-
kową specjalnej powłoki malarskiej. System jest stosowany przez nas od 20 lat. Za-
pewnia okres ochrony stali do 40 lat według EN-ISO 12944-5. Powłoka malarska 
chroni cynk przed utlenianiem, przedłuża jego żywotność i pozwala na osiągnięcie 
zamierzonych efektów kolorystycznych dobranych przy wykorzystaniu palety RAL. 
Ogrodzenie posiada także wysoką wytrzymałość mechaniczną. Według badań In-
stytutu Ochrony Antykorozyjnej w Dreźnie system Duplex w porównaniu ze śred-
nią powłoką malarską bez cynkowania ogniowego jest 10-krotnie bardziej odporny 
na ścieranie, 8-krotnie bardziej odporny na uderzenia kamieni i ma 20-krotnie lepsze 
zabezpieczenie krawędzi.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
Przy produkcji Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych stosujemy również innowacyj-
ną metodę przenikania, która polega na wprowadzeniu profilu pionowego w profil 
poziomy. Otwór w profilu poziomym wykonywany jest z dużą dokładnością przez 
maszynę CNC. Dzięki tej precyzji wprowadzone profile same się stabilizują w otwo-
rach i nie jest wymagane spawanie wszystkich połączeń. To metoda, dzięki której 
minimalizujemy ilość niekorzystnych dla środowiska odpadów. Przy produkcji cał-
kowicie odeszliśmy też od szkodliwych chemikaliów o trujących właściwościach. 
Zamiast lakieru wybraliśmy bezpieczną farbę proszkową. Odpady są zbierane  
i oddawane do producentów z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania. Przy 
odtłuszczaniu wykorzystujemy środki bez soli czy kwasów. Nie są stosowane żadne 
półprodukty, które trzeba utylizować specjalnymi preparatami. 

DUPLEX
I TECHNOLOGIA

AUTOMATYKA
I STEROWANIE WI-FI

Swoboda użytkowania
Właściwa i niezawodna automatyka to ważny czynnik wpływający na bez-
pieczeństwo i komfort użytkowania bramy, a także niezbędny element 
ogrodzenia frontowego. Stosowane przez nas rozwiązania dopasowuje-
my do konkretnej posesji i oczekiwanego poziomu funkcjonalności. Bramy  
w wersji Top posiadają automatykę zintegrowaną w słupie prowadzącym, 
która przed trafieniem do Klienta jest programowana przez naszych specja-
listów. Słup to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, które minimalizuje liczbę 
elementów ogrodzenia. W automatykę wyposażamy również nasze bramy 
dwuskrzydłowe, gdzie stosujemy najwyższej klasy napędy, piloty sterujące 
i fotokomórki. Sterowanie naszymi rozwiązaniami odbywa się za pomocą 
urządzeń podłączonych do sieci Wi-Fi.

Profil stalowy

FE
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NAPĘD

SIŁOWNIK

FOTOKOMÓRKA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA PRZESUWNA TOP
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PROJEKTOWANIE 
DZIAŁ KONSTRUKCYJNO-PROJEKTOWY

PROJEKTOWANIE
PM OGRODZENIA, SPADKI

Zaprojektuj swoje ogrodzenie
W stworzeniu wymarzonego ogrodzenia naszym Partnerom i Klientom pomaga 
program PM Ogrodzenia. Oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze, powstało 
na podstawie wieloletnich doświadczeń, a jego głównymi zadaniami są projekto-
wanie oraz wycena. 

Program, po końcowym rozplanowaniu ogrodzenia, generuje projekt, kosztorys  
i rysunki wykonawcze, według których odbywa się realizacja zamówienia. Istotne 
jest, aby uwzględnić w projekcie wszelkie spadki, z którymi mamy do czynienia, 
kiedy posesja umiejscowiona jest na pochyłym terenie. Wtedy należy zwymiarować 
działkę za pomocą niwelatora.

Oprogramowanie sprawia, że Klient jest dokładnie zorientowany w kosztach, może 
obejrzeć swoje ogrodzenie na ekranie monitora i wprowadzać dowolne modyfika-
cje wzorów, detali czy elementów wyposażenia. Możliwość korzystania z programu 
na urządzeniach mobilnych pozwala na wykonanie i przekazanie projektu bezpo-
średnio na miejscu planowanej inwestycji.

Tutaj wszystko się zaczyna
Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe posiada własny dział kon-
strukcyjno-projektowy, w którym powstają prototypy oraz projekty 
wszystkich produktów. Można go określić mianem centralnego i stra-
tegicznego miejsca w przedsiębiorstwie – to tutaj wszystko się zaczy-
na, a z pomysłów rodzą się wzory nowych ogrodzeń.

Operatywna, młoda kadra razem z doświadczonymi specjalistami 
wspólnie opracowują najlepsze rozwiązania, które wynikają z potrzeb 
Klientów i popularnych na rynku trendów. Wszystko przy wykorzysta-
niu innowacyjnych maszyn i technologii. Większość ogrodzeń reali-
zowana jest pod indywidualne zamówienie, a każdy Klient na etapie 
projektowania wybiera wzór, wygląd i funkcje. 

12
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00
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NOWOCZESNE
OGRODZENIA FRONTOWE

 

OGRODZENIA 

POZIOME

 
 
Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe z pewnością staną się wizytówką każdej posesji. Bogate 
wzornictwo, ciekawy i nowoczesny design, wysoka jakość i doskonałe zabezpieczenie przed 
korozją – to cechy, które sprawiają, że jest to rozwiązanie jedyne w swoim rodzaju. Ogrodzenia 
zostały zaprojektowane z myślą o Klientach ceniących sobie prywatność i dyskrecję, ale też gustują-
cych w prostych, minimalistycznych formach. Specjalną zaletą Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych 
są również dodatkowe komponenty takie jak moduł Centerbox i ogrodzeniowe lampy LED, które znacznie 
zwiększają funkcjonalność tego rozwiązania.



PRZĘSŁA

BERYL PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

TURKUS PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

TRAWERTYN PLUS

MALACHIT 60/P-40

TRAWERTYN MX PLUSTRAWERTYN 200/P-10

MALACHIT 80/P-40

TRAWERTYN MX 200/P-25

MALACHIT 100/P-20MALACHIT 120/P-20
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BERYL
STRONA 20-21

TRAWERTYN
STRONA 22-25

MALACHIT
STRONA 26-29

TURKUS
STRONA 30-31

SYSTEMY

 PRZĘSŁO

 PRZĘSŁO

 PRZĘSŁO

 PRZĘSŁO

FURTKA

FURTKA

FURTKA

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP
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BERYL

PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna
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DOSTĘPNE są następujące elementy główne

 
D0 

ZAŚLEPKA

 
D1 

KULA

 
D2 

KOPERTA

 
LAMPA

LED

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW

CENTERBOX
Domofon
Skrzynka na listy

Wzór łączący lekkość z solidną konstrukcją. Nieprzezierne przęsła o mi-
nimalistycznym wyglądzie, stworzone z blachy o formie żaluzji gwaran-

tują prywatność posesji i dodają jej charakteru. Beryl sprawdzi się 
zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym budownictwie.
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TRAWERTYN

PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna
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DOSTĘPNE są następujące elementy główne

 
D0 

ZAŚLEPKA

 
D1 

KULA

 
D2 

KOPERTA

 
LAMPA

LED

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW

CENTERBOX
Domofon
Skrzynka na listy

Model o nieszablonowym designie oferujący kompromis między prywat-
nością a otwarciem na otaczającą przestrzeń. Stworzony dla osób  

ceniących elegancję w nowoczesnym wydaniu.
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TRAWERTYN 200/P-10

Wzór z poprzeczkami 
o wysokości 200 mm z przerwami 10 mm

TRAWERTYN 200/P-25

Wzór z poprzeczkami 
o wysokości 200 i 40 mm z przerwami 10 i 25 mm

TRAWERTYN MX PLUS

Wzór z poprzeczkami 
o wysokości 200 i 40 mm z przerwami 10 i 25 mm

TRAWERTYN PLUS

Wzór z poprzeczkami 
o wysokości 200 mm oraz 30 mm

TRAWERTYN DOSTĘPNE są następujące elementy główne
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MALACHIT

PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna
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DOSTĘPNE są następujące elementy główne

 
D0 

ZAŚLEPKA

 
D1 

KULA

 
D2 

KOPERTA

 
LAMPA

LED

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW

CENTERBOX
Domofon
Skrzynka na listy

Ogrodzenie, które w minimalistycznym duchu oddaje klasyczną formę przę-
sła z poziomymi poprzeczkami. Zróżnicowany stopień przezierności po-

zwala stosować je na posesjach o różnorakim charakterze. Malachit 
można uzupełnić o bogate wyposażenie dodatkowe takie jak lampy 

ogrodzeniowe czy moduł Centerbox.
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MALACHIT 100/P-20 MALACHIT 60/P-40 

MALACHIT 80/P-40 MALACHIT 120/P-20

Wzór z poprzeczkami 
o wysokości 60 mm z przerwami 40 mm

Wzór z poprzeczkami 
o wysokości 100 mm z przerwami 20 mm

Wzór z poprzeczkami 
o wysokości 80 mm z przerwami 40 mm

Wzór z poprzeczkami 
o wysokości 120 mm z przerwami 20 mm

MALACHIT DOSTĘPNE są następujące elementy główne
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BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 5000 mm
Minimalna szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

TURKUS

         

 

      

 

               
FE

ZN

RA L

   

DOSTĘPNE są następujące elementy główne

PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

 
D0 

ZAŚLEPKA

 
D1 

KULA

 
D2 

KOPERTA

 
LAMPA

LED

ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW

CENTERBOX
Domofon
Skrzynka na listy

Turkus cechuje się lekką, estetyczną formą gwarantującą dużą przezierność. 
Dedykowany wszystkim, którzy chcą podkreślić walory swojej posesji. Bardzo 

dobrze wpisuje się w nowoczesną architekturę i stanowi wspaniałą ekspo-
zycję dla pięknego, oświetlonego lampami ogrodu. Model dostępny jest 

w wielu wymiarach i sprawdza się w indywidualnych projektach.
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NOWOCZESNE
OGRODZENIA FRONTOWE

 

OGRODZENIA 

PIONOWE

 
 
Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe to tradycyjne rozwiązanie w nowoczesnym wydaniu. Prze-
zierne, pionowe układy wzbogacone zostały zróżnicowanymi elementami ozdobnymi i kilkoma 
rodzajami grotów do wyboru. Bogate wzornictwo i kolorystyka, wysoka jakość oraz skuteczne zabez-
pieczenie przed korozją to cechy, które pozwalają wykorzystywać Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe 
zarówno na prywatnych posesjach, jak i przy firmach czy zakładach przemysłowych. Dzięki różnym rozsta-
wom kształtowników można wybrać model, który zapewni nam, w miarę potrzeb, poczucie prywatności albo 
wyeksponuje nasz dom i ogród.



AGAT PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

AMETYST PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

ONYKS PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

SZMARAGD PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

JASPIS PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

AGAT PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)

AMETYST PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)

ONYKS PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)

SZMARAGD PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)

PRZĘSŁA
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SYSTEMY

PRZĘSŁO

SŁUP

PRZĘSŁO

PRZĘSŁO

PRZĘSŁO

PRZĘSŁO

FURTKA

FURTKA

FURTKA

FURTKA

FURTKA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWABRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

AGAT
STRONA 38-39

AMETYST
STRONA 40-41

ONYKS
STRONA 42-43

SZMARAGD
STRONA 44-45

JASPIS
STRONA 46-47



RUBIN 2 PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)RUBIN 1 PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)

SZAFIR PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)

OPAL PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

JANTAR PRZĘSŁO PROSTE (TYP P) JANTAR PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)

RUBIN 1 PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

PRZĘSŁO KWARC

SZAFIR PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

RUBIN 2
STRONA 54-55

PRZĘSŁA
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OPAL
STRONA 48-49

JANTAR
STRONA 50-51

RUBIN 1
STRONA 52-53

KWARC 
STRONA 58-59

SZAFIR 
STRONA 56-57

SYSTEMY

PRZĘSŁO

PRZĘSŁO

PRZĘSŁO

PRZĘSŁO

PRZĘSŁO

FURTKA

FURTKA

FURTKA

FURTKA

FURTKA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWABRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP
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PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1190 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

AGAT
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DOSTĘPNE są następujące elementy główne

 
P0

 
P1

 
P2

 
P4

 
P5

 
P6

DOSTĘPNE GROTY

Klasyczna forma Agatu nadaje się do każdej strefy przydomowej. Minimali-
styczny design przęseł, dostępnych w formie prostej lub wypukłej i szerokiej 

gamie kolorystycznej, z grotem w górnej części ogrodzenia, stanowi pro-
pozycję ponadczasową. Sprawdzi się w przypadku zarówno nowocze-

snego, jak i tradycyjnego budownictwa.
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PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

AMETYST

DOSTĘPNE GROTY

 
P0

 
P1

 
P2

 
P4

 
P5

 
P6

DOSTĘPNE są następujące elementy główne
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Rodzaj ogrodzenia ceniony przez Klientów zarówno ze względu na swoją 
prostą formę, jak i funkcję. Z racji zagęszczenia kształtowników w dolnej 

części przęsła stanowi idealny wzór dla osób posiadających mniejsze 
czworonogi. Jeden z pierwszych wzorów z gamy ogrodzeń NOF. 
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PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1150 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

ONYKS DOSTĘPNE są następujące elementy główne

 
P0

 
P1

 
P2

 
P4

 
P5

 
P6

DOSTĘPNE GROTY
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Prosty design Onyksu tworzą zagęszczone profile w parach, które można 
uatrakcyjnić szeroką gamą grotów. Ponadczasowy wygląd sprawia, 

że może być z powodzeniem stosowany wokół budynków różnego 
typu – prywatnych, publicznych, przemysłowych, ale także przy 

parkach i terenach rekreacyjnych.
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PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1190 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

SZMARAGD DOSTĘPNE są następujące elementy główne

 
P0
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P6

DOSTĘPNE GROTY
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Przejrzysty design tego modelu został podkreślony elementem ozdob-
nym. Zwieńczony grotem wybranego kształtu stanowi doskonałe uzu-

pełnienie dla klasycznych form architektonicznych. 
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PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1070 mm
Lewostronna oraz prawostronna

SŁUP
Standardowa dostępna 
szerokość: 300 mm

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

JASPIS DOSTĘPNE są następujące elementy główne
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Klasyczna forma Jaspisu posiada element ozdobny nawiązujący do ro-
zety i specjalnie dedykowany słup. Nadaje posesji dystyngowany, 

rezydencjalny charakter i dodaje strefie przydomowej elegancji.
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PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

OPAL DOSTĘPNE są następujące elementy główne
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Opal łączy w sobie profile pionowe i poziome, a w górnej części posia-
da ozdobny wzór. Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, 

osiedli oraz terenów rekreacyjnych zarówno o formie klasycznej, jak 
i nowoczesnej.
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PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

FURTKA
Standardowa szerokość: 1190 mm
Lewostronna oraz prawostronna

JANTARJANTAR DOSTĘPNE są następujące elementy główne
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DOSTĘPNE GROTY
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Przęsło tego ogrodzenia ma charakterystyczny pasek ozdobiony wzorem 
krzyżyka. Stylowy design, możliwość wyboru grotów oraz wersji pre-

destynują Jantar do stosowania wokół obiektów o klasycznej formie 
architektonicznej.
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PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

FURTKA
Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna

RUBIN 1 DOSTĘPNE są następujące elementy główne
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Prosta, transparentna forma tego modelu przyciąga wzrok elementem 
dekoracyjnym o kształcie rombu. Dobrze sprawdzi się w otoczeniu 

budynków o klasycznej formie, jak i tych bardziej nowoczesnych. 
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PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1080 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

RUBIN 2 DOSTĘPNE są następujące elementy główne
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Ogrodzenie o przęśle ozdobionym w centralnej części rombem dodatko-
wo wyeksponowanym za pomocą trzech poziomych profili. Elegancka 

forma modelu Rubin 2 jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla re-
zydencji o klasycznej bryle, jak i obiektów w nowoczesnym stylu 

minimalistycznym. 
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PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)
Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

BRAMA PRZESUWNA TOP
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

FURTKA
Standardowa szerokość: 1170 mm
Lewostronna oraz prawostronna

SZAFIR DOSTĘPNE są następujące elementy główne
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Klasyczny wzór z przęsłem ozdobionym dwoma geometrycznymi kształ-
tami. Doskonale współtworzy przestrzeń przydomową zarówno budyn-

ków o tradycyjnej formie, jak i nowoczesnych posesji.
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PRZĘSŁO KWARC
Maksymalna dostępna szerokość: 2500 mm
Minimalna standardowa szerokość: 1760 mm

FURTKA
Standardowa szerokość: 1100 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA PRZESUWNA 
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm
Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm
Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

KWARC DOSTĘPNE są następujące elementy główne
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Kwarc świetnie wpisuje się w dominujące obecnie trendy architektonicz-
ne, a przy tym nawiązuje do tradycji. Szerokie, płaskie profile ustawione 

pionowo mogą przywodzić na myśl płot ze sztachet w nowoczesnej 
formie. 
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MODUŁOWE
OGRODZENIA FRONTOWE

 

OGRODZENIA 

MODUŁOWE

Modułowe Ogrodzenia Frontowe ożywiają standardową ofertę, dając pole do twórczej eks-
presji, a przy tym spełniają ważną funkcję użytkową, zapewniając efekt nieprzezierności w dol-
nej części ogrodzenia. Są rozwiązaniem oryginalnym i niepowtarzalnym, łączącym w sobie bez-
pieczeństwo i nowoczesną stylistykę.

MOF / OGRODZENIA MODUŁOWE



1

1
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 PRZĘSŁO

 PRZĘSŁO

 PRZĘSŁO

 PRZĘSŁO

FURTKA

FURTKA

FURTKA

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

BRAMA PRZESUWNA TOP

DOSTĘPNE połączenia modułów
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MODUŁ 1F

MODUŁ 1G

MODUŁ 2F

MODUŁ 2G

MOF / OGRODZENIA MODUŁOWE
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OSKOMA
CECHY OSKOMYOSKOMA – nowatorski projekt polegający na dostarczeniu Klientowi usługi indywi-

dualnego projektowania, produkowania i montażu ogrodzenia prywatnej posesji oraz 
innych inwestycji wymagających zastosowania nowoczesnych form grodzenia.
Najważniejszym etapem jest proces projektowania ogrodzenia, powstający w wy-
niku współpracy projektanta firmy PLAST-MET i Inwestora, podczas którego pro-
jektant uwzględnia potrzeby i preferencje Klienta. W oparciu o uwarunkowania 
techniczne tworzony jest projekt ogrodzenia nawiązujący stylem do pozostałej za-
budowy posesji lub stanowiący jego zupełnie odrębną część, np. małej architektury 
ogrodowej. 
Nowa linia ogrodzeń OSKOMA dedykowana jest Klientom poszukującym wyjąt-
kowej estetyki i bardzo indywidualnego wzornictwa, umożliwiającego stworzenie 
wymarzonej kompozycji odzwierciedlającej upodobania i pasje właścicieli. 
OSKOMA to nowe możliwości dla Klientów, które PLAST-MET chce realizować 
przy udziale zespołu projektantów wchodzących w skład firmy. Na ich kompetencje 
składa się bogata wiedza zdobyta we współpracy z Klientami, działem technicznym 
i działem montażu. 
Projekt OSKOMA oznacza działania, które mają ma celu zapewnić Klientowi projekt 
i usługę na najwyższym poziomie.

Nowoczesny i niepowtarzalny design
Innowacyjne podejście do kreatywnego projektowania 
dające wiele możliwości tworzenia prestiżowych No-
woczesnych Ogrodzeń Frontowych
Szerokie możliwości konfiguracji
Dopasowane wzornictwo do najnowszych trendów
Niepowtarzalność tworzenia indywidualnej kompozycji 
ogrodzenia subtelnie połączonego z otoczeniem
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NOWOŚĆ
OSKOMA - projekt i usługa na najwyższym poziomie
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KWARC Z BRYTAMI Specjalny stalowy panel z ażurowym wzorem wycinanym lase-
rowo do wkomponowania w przęsło, furtkę i bramę. Bryty moż-
na wprowadzać do określonych modeli Nowoczesnych Ogro-
dzeń Frontowych, ale mogą one również urozmaicić ogrodzenie 
panelowe, stanowiąc efektowny przerywnik pomiędzy przęsła-
mi. Umiejscowienie Brytu daje szerokie możliwości tworzenia 
niepowtarzalnych układów aranżacji z indywidualnym podkre-
śleniem elementów ogrodzenia takich jak furtki, bramy, przęsła.

STAL KORTENOWSKA

MATERIAŁ NIE WYMAGA CYNKOWANIA I MALOWANIA

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Stal kortenowska to materiał zyskujący coraz większą 
popularność w architekturze, aranżacjach wnętrz 
i ogrodach. Nie wymaga konserwacji, nie brudzi się 
i przyciąga wzrok kolorami zmieniającymi się w czasie. 
Stal kortenowska to rodzaj stali niskostopowej o pod-
wyższonej odporności na zmienne warunki atmosfery-
czne, na powierzchni której samoczynnie pojawia się 
powłoka ochronna przypominająca rdzę. Cechuje się 
naturalną, surową patyną, unikalnie starzejącą się na 
przestrzeni lat. Początkowo warstwa patyny jest czer-
wono-brązowa, a z czasem nabiera ciemniejszej barwy. 
Zastosowanie znalazła do uzyskiwania specyficznych, 
imponująco wyglądających nowoczesnych ogrodzeń 
oraz ogrodowych ekranów prywatności.
 

KWARC Z BRYTAMI

NOF / NOWOŚCI

DOSTĘPNE WZORY BRYTÓW
PIONOWE dla wzoru: KWARC

POZIOME dla wzorów: 
MALACHIT, TRAWERTYN

KWARC
H = od 700 do 1800 (co 10 mm)
L = 420 mm; 545 mm

BRYT W.001

BRYT H.002

BRYT H.001

BRYT H.003

BRYT W.002 BRYT W.003

MALACHIT 80/P-40
H = od 540 do 580 mm
L = od 400 do 2500 (co 10 mm)

MALACHIT 100/P-20
H = od 540 do 580 mm
L = od 400 do 2500 (co 10 mm)

MALACHIT 120/P-20
H = od 540 do 580 mm
L = od 400 do 2500 (co 10 mm)

TRAWERTYN 200/P-10
H = 620 mm
L = od 400 do 2500 (co 10 mm)

DOSTĘPNE WYMIARY:

DOSTĘPNE WYMIARY:
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