OGRODZENIA

SPRZEDAŻ / MONTAŻ / DORADZTWO TECHNICZNE

OGRODZENIA,
NA KTÓRE WARTO
ZWRÓCIĆ UWAGĘ

OGRODZENIA PANELOWE / KRATOWE
Trwałe, nowoczesne i solidne zabezpieczenie terenu na każdą kieszeń. Typ
ogrodzeń złożonych z siatki zgrzewanej o grubości zależnej od Ciebie. Dostępne w opcjach: klasyczny, dekoracyjny i nowoczesny. Kiedyś wykorzystywane tylko w przemyśle, dziś podbijają rynek domów jednorodzinnych
i są jednym z tańszych rozwiązań odgrodzeniowych.
NOWOCZESNA ARCHITEKTURA
Oryginalnym i nowoczesnym rozwiązaniem w ogrodzeniach są gabiony.
To w rzeczywistości kosze wypełnione dekoracyjnymi materiałami jak
kamienie, drewno, szkło z recyklingu wykonane ze stalowej siatki zgrzewanej, powlekanej specjalnym stopem Zincalu lub dodatkowo proszkiem
poliestrowym. Nadają one domostwu wyjątkowego charakteru, a także są
materiałem zabezpieczającym przed skarpami, osuwiskami i korytarzam
rzecznymi.
OGRODZENIA POSESYJNE
Ogrodzenia frontowe to wizytówka naszego domu. Składa się na nie cały
system ogrodzeniowy, który oznacza: bramę, furtkę, segmenty, słupki oraz
akcesoria montażowe, czyli wszystkie niezbędne elementy, aby funkcjonalnie ogrodzić teren. Czym jest ogrodzenie posesyjne nowej generacji?
Zbilansowaną równowagą między jakością, techniką, bezpieczeństwem
i designem. Pomożemy Ci ją znaleźć.
AUTOMATYKA
Dlaczego nie być w stałym kontakcie ze swoim inteligentnym domem i nie
sterować bramą i wejściem do niego pilotem lub smartfonem? W obecnej
dobie bezpieczeństwo i kontrolę twojego domu mogą zapewnić specjalne
sterowniki, które uaktywniają się poprzez aplikację. Uruchamia one napęd
współpracujący z bramą garażową lub ogrodzeniową lub zamkiem elektrycznym zabezpieczającym drzwi wejściowe.
DESIGN
W oparciu o Twoje potrzeby, producenci ogrodzeń przygotowali kolekcje które wyróżnia unikalne wzornictwo przemyślane tak, by ułatwić jego
dobór do otoczenia zaprojektowanego w dowolnym stylu, uzyskując jednocześnie efekt harmonii. Wśród ogromnej różnorodności znajdują się
zarówno stylizowane wzory nawiązujące do metaloplastyki, klasyczne formy, jak również modernistyczne modele odzwierciedlające nowoczesne
trendy w architekturze. Absolutna dowolność stylizacji pozwoli podkreślić
odrębny i wyjątkowy charakter każdej posesji.
Podejmując z nami współpracę korzystają Państwo
z całej posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia. Nasze
zaangażowanie, a Państwa poczucie bezpieczeństwa są Gratis!
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