Systemy ogrodzeniowe

System odpowiednio dobranych s³upków, wielkoci oczek i u³o¿enia p³askowników pozwala na spe³nienie warunków bezpieczeñstwa oraz dobr¹ widocznoæ.

Nasz system pozwoli Pañstwu na trwa³e ogrodzenie:
- osiedli mieszkaniowych
- prywatnych posesji
- terenów komunalnych
- zak³adów pracy
- szkó³, przedszkoli, placów zabaw
- stadionów i boisk
- wie¿ telefonii komórkowej
- terenów wypoczynkowych i ogrodów
- balkonów
- boksów dla zwierz¹t
- parkingów i stacji benzynowych
- przystanków tramwajowych i autobusowych
- ulic i supermarketów

Jestemy jedynym polskim
producentem krat pomostowych
typu mostostal wytwarzanych
wg normy DIN 24537,
stopni schodowych
oraz schodów spiralnych.
Polimex-Mostostal S.A.
Zak³ad Krat Pomostowych, Zak³ad Produkcyjny
ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce
tel. (025) 6439264, fax (025) 6439642
Dzia³ handlowy:
tel.: (025) 6439274, 6439287, 6439292, 6439351,
6439544, 6439608, 6439628
e-mail: kraty-handel@polimex.pl
Centrum Serwisowe Krat Ocynkownia Czêstochowa
ul. Korfantego 29, 42-217 Czêstochowa
Dzia³ handlowy:
tel.: (034) 3676020, 3676021, fax (034) 3676022
e-mail: kraty.serwis@polimex.pl
www.kraty.mostostal.siedlce.pl
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Ogrodzenie terenu jest pierwszym biletem wizytowym jaki przedstawiamy naszym gociom.

Wybór rozmiarów oczek gwarantuje dobr¹ widocznoæ i elegancjê Waszego ogrodzenia,
a typ produkcji modularnej pozwoli Pañstwu na szybki i praktyczny monta¿ przêse³.
Zapewniamy pomoc w doborze i monta¿u ogrodzenia.

Ogrodzenie terenu budownictwa mieszkaniowego, przemys³owego lub us³ugowego wymaga zamontowania wyrobu gwarantuj¹cego
przede wszystkim trwa³oæ, estetykê, funkcjonalnoæ i ograniczenie kosztów utrzymania.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów proponujemy wykonanie ogrodzeñ trwale zabezpieczonych przed korozj¹
poprzez ocynkowanie ogniowe wg normy DIN 50976 lub malowanie proszkowe wed³ug zamieszczonych przyk³adowo kolorów.
Proponujemy wysok¹ jakoæ wyrobów, krótkie terminy dostaw i atrakcyjne ceny.

Nasz system ogrodzeñ zapewnia
mo¿liwoæ mocowania
dwóch przêse³
z jednym s³upkiem
za pomoc¹ rub.

Technologia produkowanych
przez nas ogrodzeñ pozwala
na wykonanie przêse³
w d³ugociach innych
ni¿ standardowe.

Przyk³adowe sposoby
zamontowania s³upków.

W komplecie wykonujemy
furtki, bramy skrzyd³owe
lub rozsuwane a tak¿e
inne typy przêse³, s³upków
i bram z uwzglêdnieniem
wszelkich ¿yczeñ
w zakresie wymiarów
i wielkoci oczek.

