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OBJAŚNIENIA

* Ceny za malowanie obowiązują przy kolorach standardowych RAL: 
1021     ŻÓŁTY
3020     CZERWONY
5010     NIEBIESKI
6005     ZIELONY
7016     ANTRACYT
7040     SZARY
8017     BRĄZOWY
9005     CZARNY
9006     SREBRNY
9016     BIAŁY
 
Kolory ogrodzeń posesyjnych (specjalne):
KOD 1     srebro antyczne
KOD 2     złoto antyczne
KOD 3     miedź antyczna
Przy malowaniu na kolor / rodzaj inny niż wymienione, cenę każdorazowo należy ustalić z Działem Sprzedaży.

** Zmiana standardowych wymiarów systemu ogrodzeniowego wg indywidualnej wyceny dla Klienta.
     Wszystkie inne rozmiary i wzory asortymentowe systemów podmurówkowych prefabrykowanych do 
     indywidualnej kalkulacji.

*** Asortyment według indywidualnej wyceny dla klienta.

Kierunek otwierania bramy i furtki określamy patrząc od zewnątrz w kierunku posesji (lewe i prawe).
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TYPOWE CEChY DREWNA

Typowymi cechami drewna są właściwości przedstawiające jego niejednorodną, indywidualną budowę, które powstają podczas  
naturalnego procesu wzrostu drzew. Większość z tych cech jest specyficzna dla poszczególnych gatunków drewna, natomiast niektóre 
z nich powstają pod wpływem czynników środowiskowych. Kilka postaraliśmy się krótko scharakteryzować w celu uniknięcia niepotrzeb-
nych reklamacji i nieporozumień. 
  Pęknięcia
Pęknięcia powstają na skutek wysychania mokrego drewna, przez co traci ono objętość i kurczy się. Zjawisko to obejmuje przede wszyst-
kim drewno okrągłe (palisad). Pęknięcia te nie wpływają negatywnie na właściwości statyczne i mogą prawie całkowicie zamknąć się 
pod wpływem warunków atmosferycznych (po opadach deszczu).
  Kurczenie
Typową właściwością drewna jest zmiana jego objętości spowodowana wchłanianiem wilgoci lub wysuszeniem. W zależności od zawar-
tości wilgoci poszczególne elementy różnie się kurczą. Poprzez impregnację ciśnieniowo-próżniową drewno jest zawsze bardzo wilgotne, 
dlatego też nieunikniona jest późniejsza jego „praca”.
  Wycieki żywiczne
Wydostająca się na powierzchnię drewna żywica wygląda niezbyt estetycznie, ale jest to zupełnie normalny i niestety nieunikniony 
proces, który może nastąpić nawet kilka miesięcy po obróbce. Jest to jedna z właściwości drewna, a nie jego wada. Przeszkadzające 
wycieki żywiczne można usunąć przy użyciu nieagresywnych rozpuszczalników.
  Sęki
Sęki należą do naturalnie występujących cech drewna, których nie możemy uniknąć. Ilość występujących w drewnie sęków i ich rozmiar 
jest różny. Pomimo dokładnej kontroli jakościowej niemożliwym jest uniknięcie sporadycznie wypadających sęków, np. na skutek suchej 
pogody. Nie obniża to jednak jakości drewna.
  Rdzeń drewna 
Mowa o centralnym rdzeniu znajdującym się wewnątrz pierwszego pierścienia słojowego pnia drzewa. Poprzez ciemniejszy ko-
lor i jego strukturę, różni się on od otaczającego go drewna. Podczas obróbki drewna może dojść do tego, że rdzeń ten będzie  
częściowo lub całkowicie widoczny. Należy to do naturalnych właściwości drewna. Występowanie rdzenia nie pogarsza jakości 
wyrobów.
  Porowate miejsca 
Naszym celem podczas obróbki drewna jest otrzymanie jak najlepszego produktu. Mimo zachowania szczególnej ostrożności podczas 
strugania drewna w kierunku przeciwnym niż ułożenie włókien, jak również w okolicach sęków, mogą powstać porowate miejsca. Przy 
zaokrągleniach i ścięciach następuje miejscowo przerwanie włókien, otwarcie porów i dlatego też w miejscach tych powstają drobne 
drzazgi.
 Pleśń / sinizna
Jeśli mokre drewno nawet w miesiącach letnich nie będzie miało wystarczającego dopływu powietrza, to pomimo impregnacji bardzo 
szybko może dojść do rozprzestrzenienia się jasnej, włochatej pleśni. Grzyby pleśni atakują zazwyczaj powierzchnię drewna. Nie niszczą 
one drewna, nie wpływają ujemnie na jego stabilność i nie są szkodliwe dla zdrowia. Niestety nie można tego uniknąć, jednakże plamy 
te można bardzo łatwo usunąć za pomocą mokrej gąbki bądź szczotki. Miejsca zakażone przez grzyby mogą stać się ciemniejsze, co 
jest wówczas nazywane sinizną. Sinizny czasami nie daje się całkowicie usunąć poprzez zmycie, natomiast można ją doskonale usunąć 
przez szlifowanie.
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 Impregnacja
Na powierzchnię drewna często wydostają się małe, zielone plamki. Jest to nieszkodliwa, skrystalizowana sól, która w trakcie impregnacji 
ciśnieniowo-próżniowej wnika głęboko w drewno, a następnie podczas schnięcia wydostaje się wraz z żywicą na powierzchnię. Plamki 
te są łatwe do usunięcia za pomocą mokrej gąbki lub papieru ściernego. Podczas impregnacji zanurzeniowej nie tworzą się na po-
wierzchni, dlatego też należy traktować je jako znak jakości, właściwej impregnacji oraz bardzo dobrej ochrony drewna.
 Przebarwienia
Drewno nie jest tworzywem sztucznym. Poprzez jego indywidualny kształt i kolor powstają po obróbce naturalne przebarwienia. Środek 
ochronny stosowany podczas impregnacji ciśnieniowo-próżniowej jest nierównomiernie wchłaniany ze względu na różną gęstość i twar-
dość drewna. Z tego też powodu powstają różnice w kolorze drewna, które z reguły wyrównują się pod wpływem działania warunków 
atmosferycznych.
 
Drewno ogrodowe iglaste - wycieki żywiczne
Drewno ogrodowe, galanteria ogrodowa taka jak altany, panele ogrodowe, deski i kantówki wykonane są najczęściej z krajowego 
drzewa iglastego, świerku bądź sosny. Głównym powodem jest oczywiście dotępność drewna świerkowego i sosnowego oraz jego 
przystępna cena. Drewno iglaste jest dosyć odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w impregnacji oraz obróbce mechanicznej. 
Zakupując drewno do ogrodu musimy się jednak liczyć z tym, że mogą powstać wycieki żywiczne.
Wycieki żywiczne w drewnie iglastym są w zupełności normalne.

Nasza rada dla Państwa:
Po wyschnięciu drewna zalecamy pomalować je lazurą ochronną po to, aby mogli Państwo długo cieszyć się z naszego produktu. 
W zależności od warunków pogodowych powinno się od czasu do czasu odswieżyć lazurę. Podczas tymczasowego przechowywania 
drewna należy zwrócić uwagę na odpowiedni przepływ powietrza, aby zapobiec rozwojowi pleśni. Drewna nie można pakować her-
metycznie, ani też nie zaleca się przechowywania go w zamkniętym pomieszczeniu (np. garażu).

CYNKOWANIE
Jakość - PN-EN ISO 1461
Powłoka cynkowa powstała podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi spełniać wymagania określone w normie 
PN - EN ISO – 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania”, 
która jest tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN ISO 1461:1999, stanowiącej wprowadzenie międzynarodowej ISO 1461:1999.
Co daje nam norma:
• Określa czym jest cynkowanie ogniowe - „Cynkowanie ogniowe jest formowaniem powłoki cynku i/ lub stopów cynk-żelazo na produk-
tach żelaznych i stalowych poprzez zanurzenie przygotowanej stali lub żeliwa w stopionym cynku”,
• Określa grubość powłok w zależności od grubości materiału, z którego wykonane zostały elementy przeznaczone do cynkowania 
(zgodnie z PN-EN ISO 1461),
• Określa grubości powłoki na stalowych elementach gwintowanych, które zostały ocynkowane w procesie cynkowania ogniowego 
z odwirowaniem:
Określenie grubości powłok w zależności od grubości materiału, z którego wykonane zostały elementy przeznaczone do cynkowania 
(zgodnie z PN-EN ISO 1461):
Określenie grubości powłoki na stalowych elementach gwintowanych, które zostały ocynkowane w procesie cynkowania ogniowego 
z odwirowaniem:
Najważniejsze uwagi dotyczące powierzchni elementów i konstrukcji ocynkownych (powłoki cynkowej):
• powierzchnia powłoki musi być wykonana w sposób ciągły 
• dopuszczalne jest występowanie nadlewów cynku w miejscach wycieku cynku do wartości 0,5%
• powierzchnia ocynkowanego elementu musi być pozbawiona dużych i ostrych nadlewów cynku w postaci wiszących sopli,
• większość dostępnych gatunków stali przedstawionych w normach PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018 można ocynkować ogniowo, 
jednak jakość uzyskanej powłoki cynkowej (połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest różna i zależy od składu chemicznego stali, 
w szczególności od zawartości w niej krzemu (Si), węgla (C) i fosforu (P).
Zawartość krzemu (Si) i węgla (C) w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%, a zawartość krzemu nie powinna zawierać się w prze-
dziale od 0,03% do 0,12% oraz powyżej 0,3%, gdyż wówczas obserwuje się tzw. efekt Sandelina - powłoka cynkowa staje się matowo-
szara i chropowata, nierównomierna, mało przyczepna i krucha.
W przypadku gdy w stali zawarty jest fosfor, należy obliczyć wartość ekwiwalentu Esi = Si+2,5xP (gdzie Si i P oznacza procentowe zawar-
tości krzemu i fosforu w stali). Wartość ekwiwalentu Esi musi również spełniać wymogi jak wyżej dla (Si),
• w przypadku gdy element lub konstrukcja przeznaczona do cynkowania ogniowego wykonana jest z różnych rodzajów stali (niejedno-
rodna struktura powierzchni zewnętrznej, różnice w składzie chemicznym) powłoka cynkowa po ocynkowaniu może w znacznym stopniu 
być zróżnicowania na jednym elemencie lub konstrukcji (mieć różny wygląd i różną grubość),
• przy przedmiotach niewłaściwie skonstruowanych pod względem przygotowania do cynkowania ogniowego, może dojść do wystę-
powania lokalnych zapowietrzeń, wycieków resztek z procesu trawienia, które tworzą brązowo - rdzawe zacieki na powłoce cynkowej,
• tzw. „biała rdza” (biały korozja) na powłoce cynkowej nie stanowi usterki i nie stanowi tym samym podstawy do reklamacji. W tym przy-
padku ważne jest prawidłowe przechowywanie „świeżo” ocynkowanych elementów (zadaszona konstrukcja, która zapewni ochronę 
przed deszczem, śniegiem, gromadzeniem wilgoci na „świeżo” ocynkowanych elementach),
• w przypadku termicznego odkształcenia elementów w procesie cynkowania ogniowego, w wyniku wyzwolenia naprężeń wewnętrz-
nych, ocynkownia nie ma obowiązku prostowania takich elementów (jednak dbając o jakoś świadczonych usług, wszędzie tam, gdzie 
jest to tylko możliwe, po konsultacji i po uzgodnieniach z klientem, do cynkowania ww. elementów stosujemy cynkowanie w odpowied-
nio do tego przygotowanych przyrządach),
• w profilach zimno formowanych wystąpić mogą zgrubienia powłoki w postaci pasków.
•zalanie cynkiem małych otworów na elementach przeznaczonych do cynkowania jej zazwyczaj następstwem niezachowania w pro-
cesie projektowania odpowiednich proporcji odnośnie średnicy otworu i grubości materiału.
Zakładowe świadectwo jakości
Zgodnie z postanowieniami normy PN - EN ISO - 1461 każdy wykonawca powłoki cynkowej, zawsze kiedy jest to wymagane przez zlece-
niodawcę, powinien wystawić świadectwo wykonania powłoki zgodnie z normą.
Informacje, które musi podać lub o które może zostać czasami poproszony Zleceniodawca:
• Skład stali,
• Identyfikacja krytycznych obszarów,
• Próbka, która pokazuje wymaganą jakość powłoki,
• Wymagania w zakresie szczególnych grubości powłok,
• Specjalne wymagania renowacyjne,
• Informacje, czy ocynkowane części powinny być obrabiane dodatkowo lub / czy będą dodatkowo pokrywane powłoką lakierniczą.
• Uzgodnienia dotyczące odbioru jakościowego ocynkowanych elementów.



OGRODZENIA PRZEMYSŁOWE I POSESYJNE
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PANEL OGRODZENIOWY TYP PPS-60 *

długość panelu = 2500 mm
przekrój słupka 1,5 x 60 x 40 mm
drut pionowy ø3,8 mm, drut poziomy ø3,8 mm
wymiar oczka 60 x 200 mm

h 
PANEL
[mm]

h 
SŁUPEK
[mm]

CENA 
PANELU 
SUROWY

CENA 
SŁUPKA  

SUROWY

CENA 
PANELU 
OCYNK

CENA 
SŁUPKA 
OCYNK

CENA 
PANELU 

RAL*

CENA 
SŁUPKA 

RAL*

CENA 
mb 

SUROWY

CENA 
mb 

OCYNK

CENA 
mb 
RAL*

630 1100 21,00 zł 13,00 zł 27,00 zł 17,00 zł 44,00 zł 24,00 zł 18,00 zł 23,20 zł 34,40 zł

830 1400 25,00 zł 16,00 zł 33,00 zł 21,00 zł 51,00 zł 30,00 zł 20,80 zł 27,20 zł 39,60 zł

1030 1600 31,00 zł 19,00 zł 40,00 zł 24,00 zł 60,00 zł 33,00 zł 24,40 zł 31,20 zł 44,40 zł

1320 1800 40,00 zł 21,00 zł 52,00 zł 27,00 zł 73,00 zł 37,00 zł 30,60 zł 39,60 zł 54,40 zł

1520 2100 44,00 zł 24,00 zł 58,00 zł 32,00 zł 84,00 zł 42,00 zł 33,40 zł 44,00 zł 60,80 zł

1720 2400 50,00 zł 28,00 zł 65,00 zł 36,00 zł 93,00 zł 48,00 zł 37,40 zł 48,40 zł 66,80 zł

2000 2700 58,00 zł 31,00 zł 76,00 zł 41,00 zł 111,00 zł 54,00 zł 43,60 zł 57,20 zł 79,60 zł

2210 2900 62,00 zł 33,00 zł 82,00 zł 43,00 zł 120,00 zł 63,00 zł 46,00 zł 60,40 zł 86,80 zł
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PANEL OGRODZENIOWY TYP PPS *

h 
PANEL
[mm]

h 
SŁUPEK
[mm]

CENA 
PANELU 
SUROWY

CENA 
SŁUPKA 

SUROWY

CENA 
PANELU 
OCYNK

CENA 
SŁUPKA 
OCYNK

CENA 
PANELU

RAL*

CENA 
SŁUPKA 

RAL*

CENA 
mb 

SUROWY

CENA 
mb 

OCYNK

CENA 
mb 
RAL*

630 1100 37,00 zł 17,00 zł 49,00 zł 22,00 zł 65,00 zł 29,00 zł 26,00 zł 34,00 zł 44,80 zł

830 1400 44,00 zł 21,00 zł 58,00 zł 27,00 zł 75,00 zł 36,00 zł 30,40 zł 39,60 zł 51,60 zł

1030 1600 52,00 zł 24,00 zł 70,00 zł 31,00 zł 89,00 zł 41,00 zł 34,80 zł 46,00 zł 59,20 zł

1320 1800 67,00 zł 27,00 zł 90,00 zł 35,00 zł 111,00 zł 45,00 zł 43,80 zł 58,00 zł 72,80 zł

1520 2100 76,00 zł 31,00 zł 102,00 zł 41,00 zł 126,00 zł 52,00 zł 49,00 zł 65,20 zł 81,60 zł

1720 2400 85,00 zł 36,00 zł 113,00 zł 47,00 zł 141,00 zł 59,00 zł 54,60 zł 72,00 zł 90,40 zł

2000 2700 100,00 zł 40,00 zł 134,00 zł 52,00 zł 167,00 zł 66,00 zł 64,80 zł 84,80 zł 106,80 zł

2210 2900 109,00 zł 43,00 zł 146,00 zł 56,00 zł 183,00 zł 76,00 zł 69,60 zł 91,20 zł 117,20 zł

2510 3000 125,00 zł 44,00 zł 168,00 zł 58,00 zł 207,00 zł 83,00 zł 78,40 zł 103,20 zł 132,80 zł

długość panelu = 2500 mm
przekrój słupka 2 x 60 x 40 mm
drut poziomy ø5 mm, drut pionowy ø5 mm
wymiar oczka 50 x 200 mm

PANEL OGRODZENIOWY TYP PPS - LIGhT *

długość panelu = 2500 mm
przekrój słupka 1,5 x 60 x 40 mm
drut poziomy ø4 mm, drut pionowy ø4 mm
wymiar oczka 50 x 200 mm

h 
PANEL
[mm]

h 
SŁUPEK
[mm]

CENA 
PANELU 
SUROWY

CENA 
SŁUPKA 

SUROWY

CENA 
PANELU 
OCYNK

CENA 
SŁUPKA 
OCYNK

CENA 
PANELU 

RAL*

CENA 
SŁUPKA 

RAL*

CENA 
mb 

SUROWY

CENA 
mb 

OCYNK

CENA 
mb 
RAL*

630 1100 27,00 zł 13,00 zł 35,00 zł 17,00 zł 51,00 zł 24,00 zł 20,40 zł 26,40 zł 37,20 zł

830 1400 32,00 zł 16,00 zł 42,00 zł 21,00 zł 59,00 zł 30,00 zł 23,60 zł 30,80 zł 42,80 zł

1030 1600 38,00 zł 19,00 zł 50,00 zł 24,00 zł 69,00 zł 33,00 zł 27,20 zł 35,20 zł 48,00 zł

1320 1800 48,00 zł 21,00 zł 64,00 zł 27,00 zł 85,00 zł 37,00 zł 33,80 zł 44,40 zł 59,20 zł

1520 2100 55,00 zł 24,00 zł 73,00 zł 32,00 zł 97,00 zł 42,00 zł 37,80 zł 50,00 zł 66,00 zł

1720 2400 61,00 zł 28,00 zł 81,00 zł 36,00 zł 108,00 zł 48,00 zł 41,80 zł 54,80 zł 72,80 zł

2000 2700 72,00 zł 31,00 zł 96,00 zł 41,00 zł 129,00 zł 54,00 zł 49,20 zł 65,20 zł 86,80 zł

2210 2900 79,00 zł 33,00 zł 104,00 zł 43,00 zł 141,00 zł 63,00 zł 52,80 zł 69,20 zł 95,20 zł
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PANEL OGRODZENIOWY TYP PPC *

długość panelu = 2500 mm
przekrój słupka 2 x 60 x 40 mm
drut pionowy ø5 mm, ceownik 20 x 9 mm poziomo 
wymiar oczka 50 x 200 mm

h
PANELU

[mm]

h
SŁUPKA
[mm]

CENA 
PANELU 
SUROWY

CENA 
SŁUPKA

SUROWY

CENA 
PANELU 
OCYNK

CENA 
SŁUPKA 
OCYNK

630 1100 66,00 zł 17,00 zł 80,70 zł 22,00 zł

830 1400 85,00 zł 21,00 zł 103,40 zł 27,00 zł

1030 1600 103,00 zł 24,00 zł 126,00 zł 31,00 zł

1230 1800 122,00 zł 27,00 zł 148,70 zł 35,00 zł

1430 2100 140,00 zł 31,00 zł 171,50 zł 41,00 zł

1630 2100 159,00 zł 31,00 zł 194,20 zł 41,00 zł

1830 2400 177,00 zł 36,00 zł 216,90 zł 47,00 zł

2030 2700 196,00 zł 40,00 zł 239,60 zł 52,00 zł

2230 2900 214,00 zł 43,00 zł 262,20 zł 56,00 zł

2430 3000 233,00 zł 44,00 zł 284,90 zł 58,00 zł

h PANELU
[mm]

h SŁUPKA
[mm]

CENA 
PANELU RAL*

CENA 
SŁUPKA RAL*

CENA 
MB SUROWY

CENA 
MB OCYNK

CENA 
MB RAL*

630 1100 97,50 zł 29,00 zł 37,60 zł 46,20 zł 57,40 zł

830 1400 123,20 zł 36,00 zł 46,40 zł 57,10 zł 70,30 zł

1030 1600 151,20 zł 41,00 zł 54,80 zł 67,60 zł 83,40 zł

1230 1800 179,90 zł 45,00 zł 65,00 zł 80,60 zł 99,60 zł

1430 2100 205,10 zł 52,00 zł 73,80 zł 92,00 zł 112,30 zł

1630 2100 230,20 zł 52,00 zł 81,40 zł 100,90 zł 122,20 zł

1830 2400 258,90 zł 59,00 zł 90,60 zł 112,20 zł 136,30 zł

2030 2700 285,80 zł 66,00 zł 102,00 zł 125,60 zł 152,90 zł

2230 2900 312,60 zł 76,00 zł 110,40 zł 136,10 zł 167,50 zł

2430 3000 339,50 zł 83,00 zł 120,00 zł 148,20 zł 184,20 zł
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PANEL OGRODZENIOWY TYP PPC - OZDOBNY *

h PANELU
[mm]

h SŁUPKA
[mm]

CENA PANELU 
SUROWY

CENA PANELU 
OCYNK

CENA PANELU RAL*

810 1300 93,00 zł 112,00 zł 132,00 zł

1010 1500 114,00 zł 137,00 zł 162,00 zł

1210 1700 134,00 zł 161,00 zł 193,00 zł

1410 2000 154,00 zł 186,00 zł 219,00 zł

1610 2200 175,00 zł 210,00 zł 246,00 zł
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„Kółko”                         „Karo”        „Krzyżyk”



PANEL OGRODZENIOWY TYP PPW *

długość panelu = 2500 mm
przekrój słupka 2 x 60 x 40 mm
drut poziomy 2 x ø6 mm, drut pionowy ø6 mm
wymiar oczka 50 x 200 mm

h PANELU 
[mm]

Ilość szt. -  
drut poziomy 

Ilość szt. - 
drut pionowy

CENA PANEL 
SUROWY

CENA PANEL 
OCYNK 

CENA PANEL 
OCYNK+ RAL* 

630 8 50 54,00 zł 73,00 zł 87,00 zł

830 10 50 70,00 zł 94,00 zł 111,00 zł

1030 12 50 85,00 zł 115,00 zł 136,00 zł

1230 14 50 101,00 zł 136,00 zł 160,00 zł

1430 16 50 117,00 zł 157,00 zł 185,00 zł

1630 18 50 132,00 zł 178,00 zł 210,00 zł

1830 20 50 148,00 zł 199,00 zł 234,00 zł

2030 22 50 163,00 zł 220,00 zł 258,00 zł

2230 24 50 179,00 zł 241,00 zł 283,00 zł

2430 26 50 195,00 zł 262,00 zł 307,00 zł

9
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PANEL OGRODZENIOWY TYP PPW - LIGhT *

h PANELU 
[mm]

Ilość szt.  - 
drut poziomy

Ilość szt.  - 
drut pionowy

CENA PANEL 
SUROWY

CENA PANEL 
OCYNK 

CENA PANEL 
OCYNK+ RAL* 

630 8 50 44,00 zł 59,00 zł 73,00 zł

830 10 50 56,00 zł 76,00 zł 93,00 zł

1030 12 50 69,00 zł 92,00 zł 114,00 zł

1230 14 50 81,00 zł 109,00 zł 134,00 zł

1430 16 50 94,00 zł 126,00 zł 154,00 zł

1630 18 50 106,00 zł 143,00 zł 175,00 zł

1830 20 50 118,00 zł 159,00 zł 195,00 zł

2030 22 50 131,00 zł 176,00 zł 215,00 zł

2230 24 50 143,00 zł 193,00 zł 235,00 zł

2430 26 50 156,00 zł 210,00 zł 255,00 zł

długość panelu = 2500 mm
przekrój słupka 2 x 60 x 40 mm
drut poziomy 2 x ø6 mm, drut pionowy ø5 mm
wymiar oczka 50 x 200 mm

PANEL OGRODZENIOWY TYP PPW - STRONG *

długość panelu = 2500 mm
przekrój słupka 2 x 60 x 40 mm
drut poziomy 2 x ø8 mm, drut pionowy ø6 mm
wymiar oczka 50 x 200 mm
mocowanie panelu doczołowe (śruby hakowe lub obejmy doczołowe)

h PANELU 
[mm]

Ilość szt.  - 
drut poziomy

Ilość szt.  - 
drut pionowy

CENA PANEL 
SUROWY

CENA PANEL 
OCYNK 

CENA PANEL 
OCYNK+ RAL*  

630 8 50 67,00 zł 92,00 zł 105,00 zł

830 10 50 86,00 zł 117,00 zł 134,00 zł

1030 12 50 105,00 zł 143,00 zł 162,00 zł

1230 14 50 124,00 zł 169,00 zł 191,00 zł

1430 16 50 143,00 zł 194,00 zł 220,00 zł

1630 18 50 162,00 zł 220,00 zł 249,00 zł

1830 20 50 181,00 zł 246,00 zł 278,00 zł

2030 22 50 200,00 zł 271,00 zł 307,00 zł

2230 24 50 218,00 zł 297,00 zł 336,00 zł

2430 26 50 237,00 zł 323,00 zł 365,00 zł



PANEL OGRODZENIOWY TYP PPP */***

h PANELU 
[mm]

Ilość szt. -  
płaskownik 

poziomy 

Ilość szt. - 
drut pionowy

CENA PANEL 
CZARNY

CENA PANEL 
OCYNK 

CENA PANEL 
OCYNK+ RAL* 

630 4 51 53,00 zł 71,00 zł 85,10 zł

830 5 51 67,00 zł 90,80 zł 108,20 zł

1030 6 51 81,00 zł 110,30 zł 131,30 zł

1230 7 51 96,00 zł 130,10 zł 154,60 zł

1430 8 51 110,00 zł 149,70 zł 177,80 zł

1630 9 51 125,00 zł 169,40 zł 200,90 zł

1830 10 51 139,00 zł 189,00 zł 224,10 zł

2030 11 51 154,00 zł 208,60 zł 247,20 zł

2230 12 51 168,00 zł 228,30 zł 270,40 zł

2430 13 51 183,00 zł 248,00 zł 293,40 zł

11

długość panelu = 2500 mm
przekrój słupka 2 x 60 x 40 mm
drut pionowy ø5 mm
płaskownik poziomy 15 x 6 mm
wymiar oczka 50 x 200 mm
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PODMURÓWKI SYSTEMOWE

Podmurówki systemowe służą do szybkiego wykonania systemów ogrodzeń z paneli zgrze-
wanych i innych ogrodzeń stalowych.
Podmurówkę składa się z płyt oraz bloczków przelotowych i narożnych.
Podmurówka systemowa eliminuje konieczność prac szalunkowych.

Nasza Firma posiada w ofercie standardowe podmurówki systemowe o wymiarach:

- 200 mm x 2500 mm, grubość 50 mm i 60 mm **
- 250 mm x 2500 mm, grubość 50 mm i 60 mm **
- 300 mm x 2500 mm, grubość 50 mm i 60 mm **

Deska podmurówki - cena 38,00 zł/netto **
Łącznik deski podmurówki - cena 17,00 zł/netto **
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SŁUPKI OGRODZENIOWE */**

Słupki ogrodzeniowe 60 x 40 x 2 mm

h Słupka 
[mm]

Surowy Ocynk Ocynk + 
RAL*

1100 17,00 zł 22,00 zł 29,00 zł

1400 21,00 zł 27,00 zł 36,00 zł

1600 24,00 zł 31,00 zł 41,00 zł

1800 27,00 zł 35,00 zł 45,00 zł

2100 31,00 zł 41,00 zł 52,00 zł

2400 36,00 zł 47,00 zł 59,00 zł

2700 40,00 zł 52,00 zł 66,00 zł

2900 43,00 zł 56,00 zł 76,00 zł

3000 44,00 zł 58,00 zł 83,00 zł

Słupki ogrodzeniowe 60 x 40 x 1,5 mm

h Słupka 
[mm]

Surowy Ocynk Ocynk + 
RAL*

1100 13,00 zł 17,00 zł 24,00 zł

1400 16,00 zł 21,00 zł 30,00 zł

1600 19,00 zł 24,00 zł 33,00 zł

1800 21,00 zł 27,00 zł 37,00 zł

2100 24,00 zł 32,00 zł 42,00 zł

2400 28,00 zł 36,00 zł 48,00 zł

2700 31,00 zł 41,00 zł 54,00 zł

2900 33,00 zł 43,00 zł 63,00 zł

3000 34,00 zł 45,00 zł 70,00 zł

Słupki ogrodzeniowe ø40 mm 

h Słupka 
[mm]

Surowy Ocynk Ocynk + 
RAL*

1100 8,00 zł 11,00 zł 16,00 zł

1400 11,00 zł 14,00 zł 20,00 zł

1500 12,00 zł 16,00 zł 23,00 zł

1800 13,00 zł 18,00 zł 25,00 zł

2100 16,00 zł 20,00 zł 29,00 zł

2400 18,00 zł 23,00 zł 33,00 zł

2700 20,00 zł 26,00 zł 37,00 zł

2900 21,00 zł 28,00 zł 39,00 zł

3000 22,00 zł 29,00 zł 41,00 zł
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FURTKA SYSTEMOWA */ **

WYMIAR OCYNK OCYNK + RAL*

FURTKA H – 1300 385,00 zł 480,00 zł

FURTKA H – 1500 403,00 zł 500,00 zł

FURTKA H – 1700 432,00 zł 540,00 zł

FURTKA H – 2000 484,00 zł 590,00 zł

Kierunek otwierania bramy i furtki określamy patrząc od zewnątrz w kierunku posesji (lewe i prawe).
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BRAMA DWUSKRZYDŁOWA PRZEMYSŁOWA */**

Bramy wykonane są: z kształtowników zamkniętych stalowych. Wypełnienie stanowią w zależności od życze-
nia Klienta: panel ogrodzeniowy, siatka zgrzewana, profil stalowy lub inne według odrębnej wyceny. Każda 
brama wyposażona jest: w słupki z kształtowników zamkniętych 
(w standardzie do zabetonowania – na życzenie klienta mogą być wyposażone w stopki stalowe do przy-
kręcenia) i zawiasy śrubowe. Instrukcja montażu do pobrania ze strony internetowej www.jarmex.com.pl. 
W standardzie brama ręczna wyposażona w zasuwkę i rygiel pionowy, (na specjalne życzenie wykonujemy 
bramy otwierane automatycznie wyposażone w zestawy napędowe firmy DEA).
Bramy naszej produkcji zabezpieczone są w jednej z następujących wersji:
• Ocynk ogniowy,
• Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe kolorami wg palety RAL.

Wersja zabezpieczenia 
antykorozyjnego

Szerokość bramy (światło wjazdu) - max

6 000 mm 10 000 mm

Ocynk ogniowy 295,00 zł 449,00 zł

Ocynk ogniowy + 
lakierowanie proszkowe

338,00 zł 538,00 zł

UWAGI DO CENNIKA
• Lakierowanie bez efektów refleksyjnych (połysk).
• Minimalny wymiar bramy do kalkulacji 5 m2.
• Max. wysokość bramy 2500 mm, pozostałe wysokości wg indywidualnej wyceny.
• W przypadku zamawiania bramy w wersji automatycznej producent zaleca 
 zastosowanie PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA zgodnie z DYREKTYWĄ O MASZYNACH               
 98/37EC i normami PN-EN 12445 i PN-EN 12453. 

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Cena netto OCYNK Cena netto RAL*

1350 dla panelu 1320 mm
3000 1000 zł 1150 zł

4000 1340 zł 1530 zł

1550 dla panelu 1520 mm
3000 1150zł 1350 zł

4000 1540 zł 1750 zł

1750 dla panelu 1720 mm
3000 1300 zł 1490 zł

4000 1730 zł 1975 zł

Brama dwuskrzydłowa standard.
Standardowe wypełnienie bramy stanowią panele systemu PPS-60; PPS i PPS-LIGHT. 
Słupek 80 x 80 x 2 H = 2500 mm
Wysokość bramy ustalona od punktu „zero”. 
Sugerowany prześwit od 30 do 50 mm.

Kierunek otwierania bramy i furtki określamy patrząc od zewnątrz w kierunku posesji (lewe i prawe).

***
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Bramy wykonane są: z belki jezdnej stalowej oraz ramy z kształtowników zamkniętych stalowych. Wypełnienie 
stanowią w zależności od życzenia Klienta: panel ogrodzeniowy, siatka zgrzewana, profil stalowy lub inne we-
dług odrębnej wyceny. Każda brama wyposażona jest: w elementy jezdne, słupek początkowy i końcowy z 
najazdami. Instrukcja montażu i schemat wykonania fundamentów do pobrania ze strony internetowej www.
jarmex.com.pl. W standardzie brama ręczna wyposażona w zamek hakowy, 
(na specjalne życzenie wykonujemy bramy otwierane automatycznie wyposażone w zestawy napędowe 
firmy DEA).
Bramy naszej produkcji zabezpieczone są w jednej z następujących wersji:
• Ocynk ogniowy,
• Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe kolorami wg palety RAL.

BRAMA SAMONOŚNA PRZEMYSŁOWA*/**

Wersja zabezpieczenia 
antykorozyjnego

Szerokość bramy (światło wjazdu) - max

6 000 mm 8 000 mm

Ocynk ogniowy 510,00 zł 648,00 zł

Ocynk ogniowy + 
lakierowanie proszkowe

594,00 zł 750,00 zł

UWAGI DO CENNIKA
• Lakierowanie bez efektów refleksyjnych (połysk).
• Max. wymiar bramy w przypadku lakierowania proszkowego 8000 x 2300 mm.
• Minimalny wymiar bramy do kalkulacji 5 m2.
• Max. wysokość bramy 2500 mm, pozostałe wysokości wg indywidualnej wyceny.
• W przypadku zamawiania bramy w wersji automatycznej producent zaleca 
 zastsowanie PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA zgodnie z DYREKTYWĄ O MASZYNACH 98/37EC i normami  
 PN-EN 12445 i PN-EN 12453. 

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Cena netto OCYNK Cena netto RAL*

1490 dla panelu 1320 mm
3000 1920 zł 2230 zł

4000 2550 zł 2950 zł

1690 dla panelu 1520 mm
3000 2170 zł 2530 zł

4000 2850 zł 3300 zł

1890 dla panelu 1720 mm
3000 2430 zł 2830 zł

4000 3230 zł 3760 zł

Brama samonośne standard.
Standardowe wypełnienie bramy stanowią panele systemu PPS-60; PPS i PPS-LIGHT. 
Słupek 80 x 80 x 2 H = 2500 mm
Wysokość bramy ustalona od punktu „zero”. 
Sugerowany prześwit od 30 do 50 mm.

Kierunek otwierania bramy i furtki określamy patrząc od zewnątrz w kierunku posesji (lewe i prawe).

***
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GABIONOWE OGRODZENIA DEKORACYJNE **

Od 2012 roku firma nasza produkuje elementy ogrodzeniowe pod 
wypełnienie kamieniami.
Klient wybiera rodzaj paneli i wypełnienie, dzięki czemu samodzielnie 
decyduje o ostatecznym wyglądzie ogrodzenia.
Do prawidłowego zmontowania ogrodzenia niezbędne są słupy z ceownika 
z zapinkami w cenie:
H = 2100 mm – cena netto/szt. 115,00 zł
H = 2400 mm – cena netto/szt. 133,00 zł
i panel systemu PPS, PPP, PPW, PPC stosownie do wysokości słupa.

Słupek gabionowy z drutu 1700 x 200 x 200 mm cena netto/szt. 126,00 zł
Podmurówka gabionowa 2000 x 400 x 200 mm cena netto/szt. 102,00 zł

SYSTEM OGRODZENIOWY RAVENA*

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych 60 x 30 mm, 50 x 30 mm, 40 x 20 mm i płaskowników, 
przystosowane pod wypełnienie sztachetami drewnianymi MODRZEW lub SOSNA. 
Elementy ocynkowane ogniowo. Do samodzielnego montażu.

Wyrób Stelaż stalowy deska MODRZEW deska SOSNA

Przęsło ze śrubami 
montażowymi

83,00 zł 157,00 zł 117,00 zł

Furtka 900 x1600 skrzydło b. zamka 
z oporem i śrubami montażowymi

175,00 zł 120,00 zł 95,00 zł

Brama dwa skrzydła z zawiasami, ryglami 
i śrubami montażowymi

450,00 zł 472,00 zł 390,00 zł

Słup 100 x 100 x 2 H = 2500 mm 130,00 zł - -

SYSTEM OGRODZENIOWY MODENA*/** 

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych 30 x15 mm i 40 x 30 mm, wypełnione sztachetkami z blachy. 
Elementy ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo.

Wyrób Cena

Przęsło 2000 x 1250 mm     110,00 zł

Słupek / przęsło 50 x 50 x 1,5 H = 2000 mm, ocynk + RAL 9005 36,00 zł /szt.

Furtka – samo skrzydło  900 x 1600 mm  130,00 zł

Brama samonośna kpl. (ocynk ogniowy) 4000 x 1600 mm 2000,00 zł

Brama dwuskrzydłowa, same skrzydła  3000 x 1600 mm 380,00 zł

Brama dwuskrzydłowa, same skrzydła  4000 x 1600 mm 430,00 zł

Słupek brama / furtka 70 x 70 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL 9005 77,00 zł /szt.
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SYSTEM OGRODZENIOWY ROMA*/**

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych  30 x 15 mm 40 x 40 mm 40 x 20 mm wypełnione profilem 
18 x 18 mm. Elementy ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo.

Wyrób Cena

Przęsło 2000 x 1200 mm     135,00 zł

Słupek / przęsło 50 x 50 x 1,5 H = 2000, ocynk + RAL 9005 36,00 zł / szt.

Furtka – samo skrzydło - 900 x 1400 mm   160,00 zł

Brama dwuskrzydłowa, same skrzydła 3000 x 1400 mm 480,00 zł

Brama dwuskrzydłowa, same skrzydła 4000 x 1400 mm  540,00 zł

Brama samonośna kpl. (ocynk ogniowy) 4000 x 1400 mm 2100,00 zł

  Słupek brama / furtka 70 x 70 x 2 H = 2200, ocynk + RAL 9005 77,00 zł / szt.

SYSTEM OGRODZENIOWY WERONA*/** 

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych 30 x15 mm i 40 x 30 mm, wypełnione profilem 18 x18 mm
z grotami. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

Wyrób Cena

Przęsło 2000 x1300 mm 260,00 zł

Słupek / przęsło 70 x 70 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL 9005 77,00 zł /szt.

Furtka – samo skrzydło – 900 x 1600 mm 230,00 zł

Brama dwuskrzydłowa – same skrzydła – 4000 x 1600 mm 1200,00 zł

Brama samonośna kpl. (ocynk ogniowy) 4000 x 1600 mm 2600,00 zł

Słupek brama / furtka 100 x 100 x 2 H = 2500 mm, ocynk + RAL 9005 110,00 zł /szt.

SYSTEM OGRODZENIOWY WENECJA*/**

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych 40 x 40 mm, 60 x 40 mm, 80 x 80 mm i płaskowników, wypełnio-
ne profilem 20 x 20 mm z grotami. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

Wyrób Cena

Przęsło 2000 x 1400 mm 800,00 zł

Słupek / przęsło 70 x 70 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL 9005 77,00 zł /szt.

Furtka – samo skrzydło – 900 x 1700 mm 570,00 zł

Brama dwuskrzydłowa – same skrzydła – 4000 x 1700 mm 2600,00 zł 

Brama samonośna kpl. (ocynk ogniowy) 4000 x1700 mm 4600,00 zł

Słupek brama / furtka 100 x 100 x 2 H = 2500 mm, ocynk + RAL 9005 110,00 zł/szt.



SYSTEM OGRODZENIOWY ADRIA*/**

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych 40 x 20 mm, 40 x 40 mm, 70 x 70 mm, 100 x100 mm i płaskowni-
ków, wypełnione profilem 18 x18 mm. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

Wyrób Cena
Przęsło 2000 x 1250 mm 400,00 zł

Słupek / przęsło 70 x 70 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL*  95,00 zł /szt.

Furtka – samo skrzydło – 900 x 1450 mm  310,00 zł

Brama dwuskrzydłowa – same skrzydła – 4000 x1450 mm 1200,00 zł

Brama samonośna kpl. (ocynk ogniowy) 4000 x 1450 mm 3200,00 zł

Słupek brama / furtka 100 x 100 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL* 150,00 zł /szt.

SYSTEM OGRODZENIOWY ANCONA*/**

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych 40 x 20 mm, 40 x 40 mm, 70 x 70 mm, 100 x100 mm i płaskowni-
ków, wypełnione profilem 18 x 18 mm. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

SYSTEM OGRODZENIOWY CATANIA*/**

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych 40 x 20 mm, 40 x 40 mm, 70 x 70 mm, 100 x 100 mm i płaskowni-
ków, wypełnione profilem 18 x 18 mm. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.
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Wyrób Cena
Przęsło 2000 x 1250 mm 380,00 zł

Słupek / przęsło 70 x 70 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL*  95,00 zł /szt.

Furtka – samo skrzydło – 900 x 1450 mm  290,00 zł

Brama dwuskrzydłowa – same skrzydła – 4000 x1450 mm 1200,00 zł

Brama samonośna kpl. (ocynk ogniowy) 4000 x 1450 mm 3000,00 zł

Słupek brama / furtka 100 x 100 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL* 150,00 zł /szt.

Wyrób Cena
Przęsło 2000 x 1250 mm 420,00 zł

Słupek / przęsło 70 x 70 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL*  95,00 zł /szt.

Furtka – samo skrzydło – 900 x 1450 mm 340,00 zł

Brama dwuskrzydłowa – same skrzydła – 4000 x1450 mm 1300,00 zł

Brama samonośna kpl. (ocynk ogniowy) 4000 x 1450 mm 3500,00 zł

Słupek brama / furtka 100 x 100 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL* 150,00 zł /szt.



SYSTEM OGRODZENIOWY BARI*/**

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych 40 x 20 mm, 40 x 40 mm, 70 x 70 mm, 100 x 100 mm i płaskowni-
ków, wypełnione drewnem - szer. sztachet 220 mm. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

SYSTEM OGRODZENIOWY PALERMO*/**

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych 40 x 20 mm, 40 x 40 mm, 70 x 70 mm 100 x 100 mm i płaskowni-
ków, wypełnione drewnem - szer. sztachet 90 mm. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

SYSTEM OGRODZENIOWY NAPOLI*/**

Ogrodzenie wykonane z profili zamkniętych 40 x 20 mm, 40 x 40 mm, 70 x 70 mm, 100 x 100 mm i płaskowni-
ków, wypełnione drewnem - szer. sztachet 90 mm. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.
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Wyrób Cena
Przęsło 2000 x 1250 mm 440,00 zł

Słupek / przęsło 70 x 70 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL*  95,00 zł /szt.

Furtka – samo skrzydło – 900 x 1450 mm  320,00 zł

Brama dwuskrzydłowa – same skrzydła – 4000 x1450 mm 1400,00 zł

Brama samonośna kpl. (ocynk ogniowy) 4000 x 1450 mm 3700,00 zł

Słupek brama / furtka 100 x 100 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL* 140,00 zł /szt.

Wyrób Cena
Przęsło 2000 x 1250 mm 460,00 zł

Słupek / przęsło 70 x 70 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL*  95,00 zł /szt.

Furtka – samo skrzydło – 900 x 1450 mm  340,00 zł

Brama dwuskrzydłowa – same skrzydła – 4000 x1450 mm 1500,00 zł

Brama samonośna kpl. (ocynk ogniowy) 4000 x 1450 mm 4000,00 zł

Słupek brama / furtka 100 x 100 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL* 140,00 zł /szt.

Wyrób Cena
Przęsło 2000 x 1250 mm 480,00 zł

Słupek / przęsło 70 x 70 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL*  95,00 zł /szt.

Furtka – samo skrzydło – 900 x 1450 mm  360,00 zł

Brama dwuskrzydłowa – same skrzydła – 4000 x1450 mm 1600,00 zł

Brama samonośna kpl. (ocynk ogniowy) 4000 x 1450 mm 4200,00 zł

Słupek brama / furtka 100 x 100 x 2 H = 2200 mm, ocynk + RAL* 140,00 zł /szt.
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AKCESORIA MONTAŻOWE

Firma Jarmex dysponuje wszelkiego rodzaju galanterią ogrodzeniową, od elementów 
złącznych poprzez wszelkiego rodzaju zaślepki po systemy podmurówki z materiałów 
prefabrykowanych. 
Ponadto posiadamy wszelkiego typu zestawy do automatyzacji wjazdów firmy DEA. 
Szczegółowe informacje w Dziale Handlowym.

*** Asortyment według indywidualnej wyceny dla Klienta

***
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Nazwa/rodzaj Cena /szt.

AVOCLIP 1,50 zł

deska podmurówki 37,18 zł

elektrozamek 63,43 zł

kaseta elektrozamka 44,20 zł

kaseta zamka 37,70 zł

listwa zębata 1 mb 51,00 zł

łącznik deski 13,52 zł

szyld zamka klamka-klamka 15,60 zł

nakrętka zrywalna 0,85 zł

zaślepka ø40 1,69 zł

obejma 80 początkowa, ocynk 10,40 zł

rolka górna 9,10 zł

rolka najazdowa 25,35 zł

rygiel dolny 14,30 zł

spinka paneli 0,78 zł

śruba hakowa kpl. 2,15 zł

wkładka 16,12 zł

wózek bramowy 127,40 zł

zamek bramowy 54,60 zł

zamek furtki 16,90 zł

zasuwa brama 17,68 zł

zaślepka 100 x 100 3,55 zł

zaślepka 40 x 20 1,69 zł

zaślepka 60 x 40 2,28 zł

zaślepka 80 x 40 2,57 zł

zaślepka 80 x 80 3,32 zł

obejma pośrednia 60 x 40 ocynk 6,00 zł

obejma początkowa 60 x 40 ocynk 8,00 zł

obejma narożna 60 x 40 ocynk 10,00 zł

obejma pośrednia ø40 ocynk 6,00 zł

obejma pośrednia 60 x 40 ocynk + RAL* 8,00 zł

obejma początkowa 60 x 40 ocynk + RAL* 10,00 zł

obejma narożna 60 x 40 ocynk + RAL* 12,00 zł

obejma pośrednia ø40 ocynk + RAL* 8,00 zł

uchwyt do montażu przęseł ozdobnych ocynk + kolor* 7,00 zł

ceownik do montowania deski ozdobnej 10,00 zł

 



GABIONY DEKORACYJNE **

Gabion ogrodowy to rodzaj donicy wykonanej w systemie podwójnej siatki zgrzewanej 
do wypełnienia kamieniami. W wewnętrznym koszu możliwe jest zasadzenie krzewu.

Gabion okrągły 
duży

Cena: 124,00 zł/kpl.

Gabion okrągły 
mały

Cena: 100,00 zł/kpl.

Gabion sześciokątny 
duży

Cena: 150,00 zł/kpl.

Gabion sześciokątny 
mały

Cena: 124,00 zł/kpl.

Gabion kwadratowy 
duży

Cena: 137,00 zł/kpl.

Gabion kwadratowy 
mały

Cena: 113,00 zł/kpl.

Gabion ławka
z deskami w komplecie

Cena: 174,00 zł/kpl.

Gabion studnia
Cena: 144,00 zł/kpl.
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ROZBIEŻNOŚĆ W DOSTAWACh

Odbiorca zobowiązuje się do składania niezgodności w formie pisemnej w dniu odbioru dostawy - 
w przypadku niezgodności ilościowej, w ciągu 7 dni od dnia dostawy - w przypadku niezgodności 
jakościowej.

NIEZAChOWANIE TYCh TERMINÓW POWODUJE UTRATĘ UPRAWNIEŃ
ODBIORCY OPISANYCh W POSTĘPOWANIU ROSZCZENIOWYM.

Dostawca zobowiązuje się do podjęcia decyzji w sprawie niezgodności jakościowej w cią-
gu 21 roboczych dni od daty jej otrzymania. Natomiast w sprawie niezgodności ilościowej  
Odbiorca zgłasza ewentualny niedobór towaru wpisem na dokumencie WZ oraz na fakturze. Brak tych 
adnotacji zwalnia Dostawcę z obowiązków uwzględnienia niezgodności.

POTWIERDZENIE WIARYGODNOŚCI FIRMY KUPUJACEGO

Odbiorca na życzenie producenta zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów firmo-
wych przed dokonaniem pierwszego zakupu:
• aktualny odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
   gospodarczej:
• decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji (NIP):
• zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON):
 

WARUNKI SPRZEDAŻY

 
CENNIK: 
Płatność gotówką lub przedpłata.

• Za przedpłatę 100% dodatkowo 4% rabatu.

 Każde zamówienie wymaga formy pisemnej z dokładną czytelną nazwą firmy, podpisem osoby 
zamawiającej, telefonem osoby do kontaktu. Składając pierwsze zamówienie prosimy o przesłanie 
dokumentów potwierdzających nadanie NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej. Jeśli 
zamówienie dotyczy wcześniejszego zapytania ofertowego, należy podać datę otrzymania oferty oraz 
osobę, która ją przygotowała. 
Na zamówieniu prosimy dokładnie określić typ towaru, ilość w rozbiciu asortymentowym, (np.: panele, 
słupki, obejmy pośrednie, obejmy startowe, obejmy końcowe itd.) oraz oczekiwany termin realizacji 
i adres dostawy, po uprzednim uzgodnieniu z działem handlowym. 
 Pierwsze trzy zamówienia wymagają przedpłaty 100 -tu % na podstawie faktury PRO-FORMA lub 
płatność gotówką w formie ustalonej z dostawcą.
Kolejne zamówienia mogą być realizowane poprzez przelew z odroczonym terminem płatności uprzed-
nio ustalonym z działem handlowym, w ramach limitu kupieckiego.
Każde zamówienie nietypowe (np.: kolor inny niż standard, wysokości od 620 mm do 1030 mm 
i powyżej 2000 mm) realizowane będzie w trybie przedpłaty przed dostawą/odbiorem.
 Termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. Przy zamówieniach niestandardowych (np.: 
kolor inny niż standard, wysokości od 620 mm do 1030 mm i powyżej 2000 mm) do 21 dni roboczych.
 Do momentu ostatecznego uregulowania należności towar pozostaje własnością 
firmy JARMEX. 
 Firma JARMEX nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w czasie 
transportu realizowanego przez przewoźników zamawiającego.
 
 Firma JARMEX zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego cennika.
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LISTA WYBORU ELEMENTÓW SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCh */**

MODENA WERONA WENECJA ROMA RAVENA

1. Przęsło

2. Słupek do przęsła 

2b. Uchwyt montażowy

3. Furtka systemowa

4a. Słupek do furtki 100 x 100 H = 2500

4b. Słupek do furtki 100 x 100 H = 2500
      z zawiasami

4c. Szyld do furtki

5. Brama dwuskrzydłowa
    z ryglem i zasuwą

5a. Słupek do bramy 100 x 100 H = 2500
      z zawiasami

6 Brama samonośna KPL.
   ( z osprzętem)

KOLOR ELEMENTÓW STALOWYCH CZARNY

Furtka Brama dwuskrzydłowa Brama samonośna

DESKA - MATERIAŁ

Przęsło

Ilość

SOSNA            MODRZEW

RAVENA

RAVENA - Furtka

RAVENA - Brama dwuskrzydłowa

RAVENA - Przęsło

ILOŚĆ KOMPLETÓW

PODPIS PRACOWNIKA 
DZIAŁU SPRZEDAŻY

PODPIS KLIENTA

25 B

2

2b

1

4a              4b   5a                                         5a

3

4c

5 6

Kierunek otwierania bramy i furtki określamy patrząc od zewnątrz w kierunku posesji (lewe i prawe).



LISTA WYBORU ELEMENTÓW SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCh*/**

ADRIA ANCONA CATANIA BARI NAPOLI

1. Przęsło

2. Słupek do przęsła 70 x 70 H = 2200

2b. Uchwyt montażowy

3. Furtka systemowa

4a. Słupek do furtki 100 x 100 H = 2200

4b. Słupek do furtki 100 x 100 H = 2200
      z zawiasami

4c. Szyld do furtki

5. Brama dwuskrzydłowa
    z ryglem i zasuwą

5a. Słupek do bramy 100 x 100 H = 2200
      z zawiasami

6 Brama samonośna KPL.
   ( z osprzętem)

Furtka Brama dwuskrzydłowa Brama samonośna

KOLOR ELEMENTÓW STALOWYCH

Przęsło

Ilość

Srebro antyczne   Złoto antyczne  Miedź antyczna

ADRIA

ANCONA

CATANIA

BARI

NAPOLI

BARI

NAPOLI

KOLOR ELEMENTÓW STALOWYCH

KOLOR DESKI

Szary RAL 7040    Antracyt RAL 7016

TIK                 MACHOŃ

PODPIS PRACOWNIKA 
DZIAŁU SPRZEDAŻY

PODPIS KLIENTA

26B

2

2b

1

4a              4b   5a                                         5a

3

4c

5 6

Kierunek otwierania bramy i furtki określamy patrząc od zewnątrz w kierunku posesji (lewe i prawe).



LISTA WYBORU ELEMENTÓW SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCh
PRZEMYSŁOWYCh PANELOWYCh*/**

PPS PPW PPC PPP

1. Przęsło

2. Słupek

2a. Zaślepka

2b. Obejma początkowa

2c. Obejma pośrednia

2d. Obejma kątowa

3. Furtka systemowa

5. Brama dwuskrzydłowa
  

6 Brama samonośna
  

Furtka Brama dwuskrzydłowa Brama samonośna

KOLOR RAL

Przęsło

Ilość

PODPIS PRACOWNIKA 
DZIAŁU SPRZEDAŻY

PODPIS KLIENTA

1021 żółty

3020 czerwony

5010 niebieski

6005 zielony

7016 antracyt

7040 szary

8017 brązowy

9005 czarny

9005 srebrny
  

9016 biały

  

27 B

2

2b 2c 2d   

1

2a                                2a                            5a                                         5a

3 5 6

Kierunek otwierania bramy i furtki określamy patrząc od zewnątrz w kierunku posesji (lewe i prawe).


