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SERIA WOOD
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64
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Uporządkowane, spójne z architekturą i naturą otoczenie domu, niezaprzeczalnie podkreśla jego urodę. Pozwala nam
czuć się w nim dobrze, a także bezpiecznie. Oferujemy Państwu kompleksowe i ekonomiczne rozwiązania dla przydomowych przestrzeni w zakresie: ogrodzeń, małej architektury ogrodowej, elewacji i budynków gospodarczych, a także spójne
z nimi rozwiązania dla wnętrz. Szeroki asortyment oraz cała gama akcesoriów i usług pozwoli stworzyć harmonijną
i dopasowaną do potrzeb przestrzeń posesji prywatnych, ogrodów, czy różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej.
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Drewbet Zbrojewsko

O FIRMIE

Usługi
NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

PROJEKT

Wieloletnie doświadczenie w produkcji materiałów
dla budownictwa sprawia, że rozwiązania
DREWBET, są trwałe, ekonomiczne i estetyczne.
Od 1995 r. zajmujemy się głównie produkcją
i sprzedażą ogrodzeń betonowych, drewnianych,
bram oraz furtek. Obecnie nasza oferta obejmuje
dużo szerszy asortyment. Prostota konstrukcji
naszych ogrodzeń zawarta w ich modułowej budowie umożliwia samodzielny, szybki i łatwy montaż,
co pozwala oszczędzić czas i ograniczyć koszty.

Ludzie
Nasze produkty powstają przy pomocy wykwalifikowanej kadry młodych pracowników i projektantów, dzięki którym stale
umacniamy pozycję naszej marki na polskim rynku, a wkrótce także na europejskim. Stale uczymy się i zdobywamy
kolejne doświadczenia. Stając wobec różnego typu wyzwań, każdego dnia decydujemy wspólnie o dalszym rozwoju
i działaniach firmy, by móc jeszcze lepiej spełniać potrzeby naszych klientów.

Usługi
• Posiadamy własną bazę transportową, dzięki której skutecznie
i szybko realizujemy zamówienia bezpośrednie jak i telefoniczne.
• świadczymy usługi w zakresie montażu ogrodzeń.
• Posiadamy własny tartak i nowoczesną stolarnię, dzięki czemu
możemy realizować zamówienia nietypowe, a także prowadzimy
sprzedaż tarcicy i więźby dachowej. świadczymy również usługi
impregnacji próżniowo-ciśnieniowej drewna.
• W naszych punktach handlowych oferujemy profesjonalne doradztwo oraz wykonanie wizualizacji 3D ogrodzeń na każdy teren.

4

Fence 3D
Każdy punkt handlowy dysponuje
dedykowanym narzędziem do wyliczenia ilości materiału i przygotowania
wizualizacji 3D ogrodzenia.
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

seria
DREWBET Fence to zestaw idealnie dopasowanych elementów wykonanych w technologii
wibroprasowanego betonu, opracowany na potrzeby budownictwa wraz z zestawem
elementów uzupełniających.
Betonowe bloczki pozwalają na wykonanie nie tylko podmurówek i słupków ogrodzenia,
ale także pełnych murów czy elementów aranżacji ogrodu. Dostępne w kilku różnych stylach
i kolorach dają możliwość jak najlepszego dopasowania do stylu i charakteru posesji.

6
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MONTA˚
BEZ spoinowania

KOMPLETNY
SYSTEM

WYBÓR
KOLORÓW

PUSTAK CUBO

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Dla miłoÊników prostoty
Pustak Cubo to propozycja dla osób, które cenią rzeczy proste ale funkcjonalne. Doskonale będzie pasował do budynków o zwartej i prostej bryle, bez dużej ilości detali architektonicznych, o neutralnym kolorze elewacji. Surowe kształty
będą współgrać z prostymi trawnikami i chodnikami o gładkiej powierzchni z prostokątnych płyt.

Kolor: biały

Wypełnienie: S8 Avangarde

Oszczędna forma i jasne kolory wpisują się w minimalistyczny
oraz skandynawski design. Surowe, sterylne wnętrza można
ocieplić wizualnie wprowadzając do nich zabawę fakturami
oraz różnymi odcieniami bieli. Można do tego użyć na przykład
białych płytek ściennych DOVER firmy DREWBET.

8
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Kolor: szaro-biały

Wypełnienie: S9 Stripe

Elegancka

PROSTOTA

Kolor: grafitowy

Wypełnienie: S2 Alu Simple Alu

Solidna zasłona
Pełne ogrodzenia typu mur, wykonane z solidnych bloków, dają
poczucie bezpieczeństwa oraz izolują od ciekawskiego wzroku
przechodniów. Ze względu jednak na ciężar wizualny jest to
rozwiązanie dla działek rozległych, o dużym metrażu i dość
rozłożystym budynku. Do małych działek i niewielkich domków
pasować będą niskie murki lub ogrodzenia z słupków i przęseł.
Piaskowy

10

Biały

www.drewbet.pl

Szaro-biały
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Grafitowy

11

Elementy systemu

Pustak Cubo

PUSTAK CUBO

SYSTEM

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

System oparty na pustaku Cubo składa się z dwóch elementów, choć ułożenie ogrodzenia możliwe jest także przy
wykorzystaniu wyłącznie jednego z nich. Budowa jest zatem niezwykle prosta a dzięki rozmiarom bloczków – również
szybka. Do systemu dedykowane są daszki płaskie z gładkim licem dostępne we wszystkich kolorach pustaka Cubo.

K1

Pustak podmurówkowy
wys. 19 cm
dł. 50 cm
szer. 22 cm

K2

Pustak słupkowy
wys. 19 cm
dł. 50 cm
szer. 38 cm

PUSTAK CUBO

Kolory – daszki płaskie

Biały

Szaro-biały

Piaskowy

Grafitowy

E13

Daszek słupkowopodmurówkowy
wys. 7 cm
dł. 27 cm
szer. 31 cm

E15

Daszek słupkowy

Montaż 1 × 1

wys. 7 cm
dł. 23 cm
szer. 46 cm

Montaż na mijankę

12
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Symbol

Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

K1

Pustak podmurówkowy

20,5

50

K2

Pustak słupkowy

31,5

30

E13

Daszek
słupkowo-podmurówkowy

10,8

90

E15

Daszek słupkowy

13,5

90

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

13

MONTA˚
BEZ spoinowania

KOMPLETNY
SYSTEM

WYBÓR
KOLORÓW

UKŁADANIE
WZORÓW

PUSTAK ŁUPANY

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Jak kamienny blok
Ogrodzenia z pustaka łupanego cechuje wyrazista estetyka kamiennego bloku. Takie ogrodzenie jest uniwersalne
i pasuje niemal do każdego stylu, w jakim urządzony jest dom i jego otoczenie. Szorstka, łupana powierzchnia, na której
załamuje się światło, doskonale prezentuje się podświetlona. Wówczas gra świateł i cieni tworzy niezwykły,
magiczny klimat, szczególnie wieczorową porą.

Kolor: szaro-piaskowy

Wypełnienie: S2 Simple

Zarówno pustaki ogrodzeniowe, jak i płytki ścienne DREWBET
cechuje niska nasiąkliwość oraz wysoka odporność
na uszkodzenia. Dlatego materiały te zachowują swój wygląd
na długo niezależnie od warunków atmosferycznych.
Płytki z powodzeniem można użytkować w wilgotnych
miejscach domu.

14
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Kolor: biało-grafitowy

Ponadczasowy

CHARAKTER

Wypełnienie: S2 Alu Simple Alu

Kolor: grafitowy, biały

Paleta kolorów
Systemy ogrodzeń z pustaków łupanych są najczęściej
wybieranymi spośród dostępnych na rynku ogrodzeń jeśli
chodzi o walory wizualne. Dostępne w kilku atrakcyjnych
kolorach oraz w dwóch rozmiarach dają nieograniczone
możliwości aranżacji.

16

pustaki
Złota jesień
D2 16 cm

Piaskowy

Biały

Biało-grafitowy

Szaro-piaskowy

Topaz

Szaro-biały

Grafitowy

www.drewbet.pl
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Pustak łupany

SYSTEM

Kolor: topaz

Wypełnienie: S7 Code

Układanie wzorów
Dostępność pustaków w dwóch rozmiarach daje możliwość
łączenia ich ze sobą na jednej powierzchni, co tworzy
niespotykany i zadziwiający efekt. Mozaikowe wzory
to idealne rozwiązanie dla osób lubiących się wyróżniać,
przy jednoczesnym zachowaniu eleganckiego stylu.
Drewbet Premium Pattern

18

Pustak 16 × 8 cm

www.drewbet.pl

Pustak 16 cm

OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

Pustak 8 cm
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Elementy systemu

PUSTAK ŁUPANY

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

System ogrodzeniowy z pustaka łupanego firmy DREWBET tworzą bloczki o różnych rozmiarach uzupełnione o elementy
wspólne dla wszystkich systemów (fundamenty oraz daszki). Konstrukcja pustaków pozwala na korekcję wysokości
oraz szybkie łączenie elementów, co w znaczny sposób ogranicza koszty budowy.

A1

Pustak podmurówkowy
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm

A2

Pustak słupkowy
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm

A3

Pustak podmurówkowy
z kształtek

F1

G1

wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm

Pustak podmurówkowy
wys. 8 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm

Pustak podmurówkowy
wys. 8 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm

F2

G2

wys. 8 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm

B1

wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm

B2

Pustak słupkowy
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm

Pustak podmurówkowy
z kształtek
wys. 8 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm

Pustak słupkowy
wys. 8 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm

ELEMENTY O WYS. 16 cm

Pustak podmurówkowy

F3

Pustak słupkowy

ELEMENTY O WYS. 8 cm

Symbol

Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

Symbol

Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

A1

Pustak podmurówkowy

19,2

60

F1

Pustak podmurówkowy

8,3

120

A2

Pustak słupkowy

19,2

60

F2

Pustak słupkowy

8,3

120

A3

Pustak podmurówkowy
z kształtek

12

100 kpl*

F3

Pustak podmurówkowy
z kształtek

6

200 kpl*

B1

Pustak podmurówkowy

25,5

36

G1

Pustak podmurówkowy

13

72

B2

Pustak słupkowy

25,5

36

G2

Pustak słupkowy

13

72

* 1 kpl = 2 płytki + 2 łączniki

* 1 kpl = 2 płytki + 2 łączniki
Integralną częścią systemu są elementy A3 i F3, sprzedawane w równych proporcjach z pustakami A1 i F1

20
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MONTA˚
BEZ spoinowania

KOMPLETNY
SYSTEM

PUSTAK RYFLOWANY
PUSTAK GŁADKI

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Rytm i kolor
Pustaki ryflowane posiadają charakterystyczną żebrowaną strukturę. Regularne wyżłobienia o pionowym kierunku
dodają lekkości i dynamiki, co sprawia, że nawet spore powierzchnie ogrodzenia nie przytłaczają wizualnie.
Z kolei ogrodzenia z pustaka gładkiego składają się z dużych elementów o gładkiej powierzchni, co stanowi doskonałą
scenę dla głównego bohatera tego systemu – wyrazistego, niemal malarskiego melanżu kolorów.

Wypełnienie: M5 Modero

Pustak ryflowany
Ryflowane słupki i murki będą pasować do budynków o czytelnych bryłach i elewacji o niewielkiej ilości ozdób, a także do architektury modernistycznej, na tle której całość tworzy Interesujące powierzchnie rodem z lat 70-tych. Rytmiczny, pionowy
kierunek rowków najlepiej prezentuje się zestawiony
z prostymi panelami ogrodzeniowymi.

22
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Wypełnienie: L2 Graf

Struktura

I STYL

Wypełnienie: S2 Simple

Pustak gładki
Ogrodzenia z pustaka gładkiego przypominają nieco wyglądem
tradycyjne, boniowane słupki o ściętych narożnikach, jakie można
spotkać przy miejskich, klasycystycznych domach i kamienicach.
Oficjalność i klasyczny porządek przełamany jest jednak śmiałym
zestawieniem barw, które mieszają się ze sobą niczym na malarskiej palecie, co dodaje grodzeniu bardziej swobodnego charakteru.
Pustak ryflowany grafitowy

24
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Elementy systemu

PUSTAK RYFLOWANY
PUSTAK GŁADKI

Pustak ryflowany i pustak gładki

SYSTEM

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Niewątpliwą zaletą obu systemów jest ogromna prostota i modułowa budowa. Każdy z nich składa się tylko z dwóch
elementów głównych.Dzięki temu budowa ogrodzenia postępuje jeszcze szybciej i jest bardzo łatwa. Przy budowaniu
słupków wystarczy ustawiać jeden pustak na drugim. Podmurówki wymagają równie mało nakładów pracy. Ustawia się
je – w zależności od systemu – pustak przy pustaku w jednym rzędzie, bądź piętrowo na tzw. mijankę.

C1

Pustak ryflowany
słupkowy

C2

wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm

Pustak ryflowany
podmurówkowy
wys. 16 cm
dł. 40 cm
szer. 23 cm

PUSTAK RYFLOWANY I PUSTAK GŁADKI

H1

Pustak gładki
podmurówkowy
wys. 24 cm
dł. 40 cm
szer. 22 cm

H2

Pustak gładki
słupkowy
wys. 24 cm
dł.38 cm
szer. 38 cm

Symbol

Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

C1

Pustak słupkowy

20,5

36

C2

Pustak podmurówkowy

15,5

60

H1

Pustak słupkowy

21

40

H2

Pustak podmurówkowy

28

24

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.
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MONTA˚
BEZ spoinowania

MONTA˚
ZE spoinowaniEM

KOMPLETNY
SYSTEM

WYBÓR
KOLORÓW

KSZTAŁTKI

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Swojski rysunek
Rozwiązanie to cechuje estetyka, która nawiązuje do klasycznej cegły. Ceglany rysunek nadaje architekturze i otoczeniu
ciepłego, swojskiego charakteru. Takie ogrodzenie będzie dobrze pasować do klasycznej i dworkowej architektury,
a także do rustykalnych wiejskich domów i bujnych ogrodów pełnych pnączy i ozdobnych roślin. Polecane jest również
wszędzie tam, gdzie na elewacjach pojawia się motyw cegły.

Kolor: topaz

Wypełnienie: L3 Niwa

Motywy, kolory i faktury powtórzone w poszczególnych
częściach aranżacji tworzą wrażenie konsekwentnie
przemyślanego, kompleksowego projektu. Ceglaną ścianę,
o wybarwieniu identycznym jak ogrodzenie, można
z powodzeniem powtórzyć na elewacji oraz wewnątrz domu
używając do tego płytek ściennych i elewacyjnych DREWBET.

28
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Kolor: piaskowy

NowoczesnoÊç

Wypełnienie: A5 Ferno

I TRADYCJA

Kolor: szaro-biały

Wypełnienie: S9 Stripe

Sielsko i industrialnie
Klasyczny rysunek cegły doskonale pasuje do klasycznych
paneli ogrodzeniowych – metalowych lub drewnianych –
zdobionych oramentami o organicznych kształtach, a także
do paneli o wygiętej na kształt łuku czy fali linii górnej.
Z kolei połączenie kształtek z prostymi metalowymi panelami
stworzy bardziej industrialny klimat.
Topaz

30
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Szaro-biały
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Elementy systemu

System

KSZTAŁTKI

KSZTAŁTKI

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

System składa się z kilku elementów tworzących powtarzalne moduły konstrukcyjne, które przypominają fragmenty
ceglanego muru. Kształtki można układać bez spoinowania, wówczas poszczególne „cegiełki” oddzielone są od siebie
szczeliną (tzw. ślepa fuga). Z kolei zastosowanie fugi w kolorze kontrastującym z kształtkami jeszcze bardziej
podkreśli rysunek cegły.

PL

Kształtka prosta lewa
wys. 8 cm
dł. 24 cm
szer. 5 cm

PP

Kształtka prosta prawa
wys. 8 cm
dł. 24 cm
szer. 5 cm

KSZTAŁTKI

RP

Kształtka narożna
prawa
wys. 8 cm
dł. 24 cm
szer. 12,5 cm

RL

Kształtka narożna
lewa

Montaż z fugą

wys. 8 cm
dł. 24 cm
szer. 12,5 cm
Montaż bez fugi

32
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Symbol

Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

PL

Kształtka prosta lewa

2

PP

Kształtka prosta prawa

2

RL

Kształtka narożna lewa

2,8

RP

Kształtka narożna prawa

2,8

Szt. w pakiecie

528

368

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.
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KOMPLETNY
SYSTEM

PODMURÓWKI

OGRODZENIA SYSTEMOWE
PODMURÓWKI i ŁÑCZNIKI

Szybkie i ekonomiczne
System podmurówek i łączników firmy DREWBET jest stosowany do wykonania ekonomicznych ogrodzeń z siatki
lub w układzie panelowym – z gotowych przęseł. Montaż takiego ogrodzenia jest szybki i prosty, co sprawia, że jest ono
chętnie stosowane do odgradzania większych powierzchni terenu.

Jedynymi pracami fundamentowymi, jakie należy wykonać
podczas montażu tego typu ogrodzenia, są wykopy otworów
pod słupki. Budowa postępuje niezwykle szybko. Dlatego
ogrodzenia z betonowych podmurówek chętnie stosowane
są do odgradzania przemysłowych czy handlowych placów,
parkingów, terenów rekreacyjnych, sportowych, ale także prywatnych działek o dużej powierzchni oraz wszędzie tam, gdzie
liczy się ekonomia wykonania.

34
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Elementy systemu

PODMURÓWKI

OGRODZENIA SYSTEMOWE
PODMURÓWKI i ŁÑCZNIKI

System składa się z betonowych desek oraz pasujących do nich łączników, w których również osadza się słupki.
Elementy składa się ze sobą „na wpust” bez konieczności użycia dodatkowych materiałów. W zależności od wyboru
rodzaju łącznika, można uzyskać konkretny kształt ogrodzenia. Podmurówki dostępne są w dwóch wysokościach.

20

Płyta 20 podmurówka z okapnikiem
wys. 20 cm
dł. 246 cm
szer. 5,5 cm

30

20
30

20
30

Łącznik prosty
wys. 20 cm lub 30 cm
dł. 24 cm
szer. 18 cm

20
30

Płyta 30 podmurówka z okapnikiem
wys. 30 cm
dł. 246 cm
szer. 5,5 cm

Łącznik narożny
wys. 20 cm lub 30 cm
dł. 22 cm
szer. 21 cm

Łącznik trójnik
wys. 20 cm lub 30 cm
dł. 26 cm
szer. 20 cm

ELEMENTY O WYS. 20 cm
Nazwa

20

Płyta 20 podmurówka gładka
wys. 20 cm
dł. 238 cm lub 246 cm
szer. 5,5 cm

30

Płyta 30 podmurówka gładka
wys. 30 cm
dł. 238 cm lub 246 cm
szer. 5,5 cm

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.
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20
30

Łącznik czwórnik
wys. 20 cm lub 30 cm
dł. 36 cm
szer. 24 cm

ELEMENTY O WYS. 30 cm

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

Płyta podmurówka z okapnikiem

46

28

Płyta podmurówka gładka dł.238

36

Płyta podmurówka gładka dł.246

Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

Płyta podmurówka z okapnikiem

62

28

34

Płyta podmurówka gładka dł.238

48

34

39

34

Płyta podmurówka gładka dł.246

55

34

Łącznik prosty

13

90

Łącznik prosty

20

54

Łącznik narożny

13

60

Łącznik narożny

20

45

Łącznik trójnik

14

48

Łącznik trójnik

22

36

Łącznik czwórnik

17

48

Łącznik czwórnik

26
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KOMPLETNY
SYSTEM

WYBÓR
KOLORÓW

ELEMENTY WSPÓLNE

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Częścią każdego z systemów są elementy fundamentowe, do których należą pustaki szalunkowe oraz belki nośne.
Pozwalają one modułowo budować ogrodzenie już od podstaw. Daszki cokołowe i słupkowe stanowią wykończenie
wizualne, a ponadto zabezpieczają powierzchnię ogrodzenia przed działaniem wilgoci.

D1

Pustak fundamentowy
pełny

D3

wys. 24 cm
dł. 40 cm
szer. 40 cm

E7
GŁADKI

Daszek dwuspadowy
słupkowo-podmurówkowy
wys. 7 cm
dł. 31 cm
szer. 25 cm

E9
GŁADKI

Daszek dwuspadowy
słupkowy

E14

wys. 7 cm
dł. 46 cm
szer. 23 cm

Daszek płaski słupkowopodmurówkowy

D2

wys. 7 cm
dł. 25 cm
szer. 31 cm

Szaropiaskowy

Brązowy

E16

Piaskowy

Topaz

D3

wys. 24 cm
dł. 40 cm
szer. 40 cm

Belka podwalinowa 273
(zbrojona)
wys. 13 cm
dł. 273 cm
szer. 21,5 cm

DASZKI

Kolory – daszki płaskie

Szaro-biały

wys. 13 cm
dł. 220 cm
szer. 21,5 cm

Pustak fundamentowy
z wpustem

Kolory – daszki dwuspadowe

Grafitowy

Belka podwalinowa 220
(zbrojona)

Grafitowy

Daszek płaski
słupkowy
wys. 7 cm
dł. 23 cm
szer. 46 cm

FUNDAMENTY

Symbol

Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

Symbol

Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

E7

Daszek dwuspadowy
słupkowo-podmurówkowy

8

102

D1

Pustak fundamentowy
pełny

33

24

E9

Daszek dwuspadowy
słupkowy

10

102

D2

Pustak fundamentowy
z wpustem

30

24

E14

Daszek płaski
słupkowo-podmurówkowy

11,5

90

D3

Belka podwalinowa 220
(zbrojona)

80

20

E16

Daszek płaski słupkowy

14

90

D3

Belka podwalinowa 273
(zbrojona)

95

20

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

seria
Drewno jako materiał pochodzący wprost z natury jest niezwykle ciepłe w odbiorze. Również
dlatego, że ma długą tradycję w budownictwie. Drewniane panele ogrodzeniowe mają niezaprzeczalną zaletę – są uniwersalne i ponadczasowe. Pasują niemal do każdego stylu, w jakim
utrzymana jest architektura – od rustykalnych wiejskich domków po modernistyczne luksusowe wille. Jednocześnie pięknie wtapiają się w otoczenie i zgodnie współgrają z naturą.

40
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M3

ZABEZPIECZENIE
DREWNA

DIRECT

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Gra Êwiatłem
Drewniane żaluzje okienne od kilku lat są trendowym i funkcjonalnym dodatkiem we wnętrzach. Szczególnie lubiane są
te o szerokich lamelach – zasłaniają i jednocześnie przepuszczają światło tworząc rytmiczną grę światłem. Dlaczego
nie zastosować podobnego rozwiązania przed domem? Drewniane panele Direct o kształcie żaluzji doskonale osłonią
posesję, dodając jednocześnie nowoczesnej elegancji.

Pustak łupany grafitowy

Ciepłe, odcienie drewna świetnie wyglądają w zestawieniu
z ciemnymi łupanymi powierzchniami. Grafitowe słupki wydobędą i podkreślą kolor drewna w ogrodzeniu, a płytki ścienne
DREWBET LANZAROTE – na elewacji domu. Zastosowanie tych
samych materiałów i kolorów na obu częściach kompozycji
spaja je wizualnie w jedną całość.
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M4

ZABEZPIECZENIE
DREWNA

UNI

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Harmonia z naturà
Drewno w towarzystwie betonu to niezwykle nowoczesne połączenie, coraz częściej stosowane w otoczeniu nowej
architektury. Zastosowana szerokość desek paneli Uni tworzy osłonę, ale też uwidocznia i eksponuje naturalny rysunek
drewna, co doskonale równoważy surowość betonu i podkreśla harmonijny z naturą styl.

Pustak ryflowany grafitowy

Zrówno ogrodzenia, jak i elewacje, wymagają od czasu do czasu
odpowiednich zabiegów. Preparat Fibar skutecznie usuwa
wykwity węglanowe z zewnętrznych betonowych powierzchni.
Taka pielęgnacja pozwala cieszyć się nienagannym wyglądem
i głębokim kolorem zewnętrznych płytek czy pustaków ogrodzeniowych DREWBET, co jest szczególnie pożądane przy ich
ciemnym wybarwieniu.
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M5

ZABEZPIECZENIE
DREWNA

MODERO

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Przyjazna przestrzeƒ
Lekka, ażurowa konstrukcja paneli ogrodzeniowych Modero sprawia, że ogrodzenie dobrze zaznaczy granice posesji,
jednocześnie nie izolując jej od otoczenia. Listwy z naturalnego materiału współgrają z krajobrazem, zamiast go zamykać i dzielić, co wraz z ich prostą formą daje lekki i naturalny efekt – pozostawia przestrzeń otwartą i przyjazną.

Pustak łupany piaskowy

Łupane płytki ścienne/elewacyjne DREWBET będą trzymały się
nawet najbardziej porowatego i chłonnego podłoża, gdy przed
ich przyklejeniem zagruntujemy powierzchnię ściany
specjalnym gruntem DREWBET Wall Starter. Komponuj łupane
powierzchnie w domu i przed domem bez obaw o trudności
podczas montażu.
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M6

ZABEZPIECZENIE
DREWNA

PRIMA

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Przytulnie i swojsko
Ogrodzenie z paneli Prima przypomina nieco sielski, sztachetowy płot z drewna w nowym jednak wydaniu. Rysunek
naturalnego drewna oraz kształt – oto jego główne ozdoby. Panele dobrze będą komponować się ze swojskim, wiejskim
lub podmiejskim krajobrazem, domami o tradycyjnej bryle, czy o ludowym rysie. Będą pasować również do zacisznych
leśnych oraz rekreacyjnych domów.

Pustak łupany biały

Szorstka łupana powierzchnia nie będzie trudna w utrzymaniu
w czystości jeśli ją odpowiednio zabezpieczymy. Impregnat
do płytek ściennych DREWBET Wall Done tworzy na ich
powierzchni hydrofobową warstwę, dzięki czemu zapobiega
wnikaniu brudu w pory, a także chroni powierzchnie przed
działaniem wody.

48

www.drewbet.pl

OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

49

A1

ZABEZPIECZENIE
DREWNA

GREEK

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Âródziemnomorski klimat
Dekor przypominający tradycyjny grecki ornament, zwany meandrem, spodoba się miłośnikom śródziemnomorskich
stylizacji. Ogrodzenie Greek najlepiej będzie prezentować się na słonecznych podwórzach w towarzystwie nieskomplikowanej, harmonijnej bryły budynku. Południowy powiew poczujemy jeszcze bardziej, gdy w aranżacji znajdzie się sporo
miejsca dla kostki brukowej, a cały ogród przeniesiemy do licznych waz i donic ze śródziemnomorską roślinnością.

Pustak łupany złota jesień D2

Łupane słupki ogrodzeniowe, fragmenty elewacji, wybrane
ściany w domu, a nawet palisada ogrodowa – jak spod jednej
ręki! Firma DREWBET, dbając o możliwość utworzenia
spójnego projektu przydomowej przestrzeni, oferuje produkty
do jej aranżacji o jednakowej strukturze i wybarwieniu.
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A2

HEIM

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Wole oko
Tradycyjne, pionowe elementy z drewna oraz tradycyjne, kute dekoracje paneli Heim, doskonale pasują do klasycznego
stylu domów. Dwa łuki górnej linii tworzą ozdobne oko, wypełnione kutym ornamentem roślinnym. Takie ogrodzenie
będzie dobrze prezentować się z dekoracyjnymi detalami elewacji, a także z wszelkimi łukowatymi liniamii: okien,
balustrad, dachu itp. Heim pięknie będzie korespondował z lukarną typu wole oko, ze względu na zbliżony kształt.

Kształtka łupana piaskowa

Zewnętrzną ścianę budynku można wykończyć również
pustakiem elewacyjnym DREWBET. Rozwiązanie to jest chętnie
stosowane w budownictwie wielorodzinnym oraz publicznym,
ponieważ pozwala na wykonanie atrakcyjnej elewacji, bądź
jej szybką i efektowną modernizację. Pustaki elewacyjne
dostępne są w dwóch rozmiarach oraz kolorystyce korespondującej z płytkami ściennymi oraz słupkami ogrodzeń DREWBET.
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A5

FERNO

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Koronkowe impresje
Proste, pionowe deskowanie paneli Ferno zostało ozdobione dekorem o bogatym ornamencie wyciętym w stali.
Tak precyzyjny rysunek listowia uzyskano dzięki laserowej technologii. Pas dekoru tworzy wokół posesji koronkową
opaskę i stanowi urokliwe jej wykończenie. Ogrodzenie z paneli Ferno będzie dobrze wyglądać na tle niezbyt ciężkich
brył architektonicznych, niewysokich domów i jednolitych w kolorze elewacji.

Pustak łupany piaskowy

Ogrodzenie będzie trwalsze oraz dłużej będzie cieszyć oko
swoim wyglądem, jeśli raz na jakiś czas wykonamy zabiegi
pielęgnacyjne specjalistycznymi preparatami do ogrodzeń.
Przede wszystkim – impregnacja! Impregnat do betonowych
ogrodzeń DREWBET Fence Protect doskonale zabezpiecza
powierzchnię słupków i podmurówek, a jednocześnie nadaje
efekt „wilgotnego kamienia”.
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F1

EDERA

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Tajemniczy ogród
Motyw bluszczu jest od czasów antycznych klasycznym ornamentem o własnej symbolice. Panele ogrodzeniowe Edera
z precyzyjnie wykutym zdobieniem w formie bluszczowego pnącza, będą świetnie wyglądać na cienistych działkach
o wysokiej, bujnej roślinności, stwarzając klimat „tajemniczego ogrodu”, ale także na zadrzewionych terenach parkowych i w towarzystwie klasycznej architektury o elewacji porośniętej pnączami. Najlepiej – rzecz jasna – bluszczem.

Pustak łupany szaro-piaskowy

Drewno o jasnej ciepłej barwie połączone z piaskowymi
odcieniami słupków czy elewacji wygląda subtelnie, tradycyjnie
i nienahalnie. Piaskowe odcienie znajdziemy w elementach
z serii FENCE o kolorach: piaskowy, szaro-piaskowy, topaz,
a także w płytkach ściennych DREWBET, takich jak: Anatolia,
Todra, Wadi Rum, Utah, oraz w palisadach ogrodowych
i pustakach elewacyjnych.
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F2

CROCO

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Klasyka i elegancja
Ogrodzenie z paneli Croco jest bogate w ozdobne formy. Płynne, faliste linie oraz roślinne, kute ornamenty dodają mu
dynamiki i barokowego charakteru. Dekoracyjność, asymetria i organiczny kształt paneli Croco dobrze będzie pasować
do stylizowanych ogrodów, dworkowej czy historyzującej, rozłożystej architektury, lub eleganckich założeń parkowych.

Kształtka łupana złota jesień D2

Daszki słupkowe i podmurówkowe stanowią nie tylko
wizualne wykończenie ogrodzenia, ale także zabezpieczają
jego powierzchnię przed działaniem wilgoci. Firma DREWBET
oferuje dwa modele daszków w wariantach kolorystycznych
do wyboru oraz o dwóch rodzajach wykończenia lica, a także
profesjonalne preparaty do daszków, które impregnują
i wzmacniają ich kolor.
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F3

LILY

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Królewska dekoracja
Precyzyjnie kute, niezwykle ozdobne, dynamiczne motywy roślinne, podkreślone są tu równie ozdobnym kształtem
ogrodzenia – symetryczną, miękką falą. Tak bogata forma sprawia, że panele Lily to prawdziwie królewska dekoracja
domu i ogrodu. Polecane są budynkom o klasycznej bryle, a także aranżacjom stylizowanym. Będą pasować także
do wszelkich łuków, obłości, miękkich linii i organicznych kształtów w otoczeniu.

Pustak łupany piaskowy

Podobnie, jak kolor słupków, dopasowywany na przykład
do koloru elewacji lub kostki brukowej, również kolor paneli
ogrodzeniowych można dobierać do istniejących już
elementów aranżacji. Można pomalować je na kolor zbliżony
do barwy drzwi, stolarki okiennej, bram garażowych czy innych
wykończeń z drewna lub nawet dachu. Firma DREWBET,
na specjalne zamówienie, oferuje malowanie paneli na wybrany
z wzornika kolor.
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F4

ROSA

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

W ró˝anym ogrodzie
Ozdobą tego ogrodzenia są elementy metaloplastyki przybierające formę różanego pnącza. Delikatne listki i pączki
królowej kwiatów zostały podkreślone naturalnymi dla nich kolorami, które pięknie błyszczą w słoneczne dni. Zwykły,
łagodny łuk górnej linii paneli, nawiązuje do dekoracyjnych form organicznych, a jednocześnie nie odbiera uwagi,
stanowiąc dla nich tło i oprawę. Świeżą i kobiecą Rosę pokochają wielbiciele tradycji.

Kształtka łupana szaro-piaskowa

Betonowa, łupana palisada, w kolorze słupków lub płytek
elewacyjnych, stanowi wizualne wykończenie kompozycji.
Doskonale zabezpieczy i ozdobi kwiatowe rabaty, ogrodowe
ścieżki żwirowe, trawniki czy krawędzie schodów. Palisady
DREWBET dostępne są w dwóch wysokościach oraz kolorystyce
płytek ściennych/elewacyjnych.

62

www.drewbet.pl

OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

63

F5

PRADO

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Urokliwa dynamika
Panele Prado to nie tylko ogrodzenie. To również oryginalne elementy dekoracyjne dla ogrodu, które cieszą oko
i wprowadzają miły, intymny nastrój. Wycinany laserowo, urokliwy motyw łąki utworzy interesujący klimat nawet
w najprostszym ogrodzie. Pięknie przenika przez niego światło dzienne, a w towarzystwie ogrodowego oświetlenia
będzie zachwycał i intrygował również nocą.

Pustak łupany topaz

Aby dobrze zespoić ze sobą pustaki czy kształtki, firma
DREWBET zaleca użycie do montażu profesjonalnych
preparatów przeznaczonych do ogrodzeń. Masa klejąco-uszczelniająca DREWBET Fence Expert tworzy solidne spojenia
oraz uszczelnia ogrodzenie, zabezpieczając je przed
działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
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WYPOSA˚ENIE

Informacje o produktach

PANEL

SERIA WOOD

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA WOOD

Okucie montażowe

Element do mocowania paneli ogrodzeniowych wraz ze śrubami

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Okucie montażowe

Element do mocowania bram wraz ze śrubami

WYMIARY ELEMENTÓW

4 kpl.

Element z metalu wzmacniający skrzydło, mocowany do całej

Rama wzmacniająca

Panele ogrodzeniowe z serii WOOD wykonane są z samego drewna lub z drewna łączonego z metaloplastyką, lub
z wycinanym laserowo dekorem ze stali. Drewno wykorzystywane do produkcji pochodzi z lasów zrównoważonego
zarządzania. Jest odpowiednio wysezonowane i zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Elementy ze stali zabezpieczone są podkładem cynkowym i – w zależności od modelu – pomalowane proszkowo.

1 kpl. (4 szt.)

powierzchni bramy

2 szt.

Rygiel

Element do zamykania bramy

1 szt.

Zasuwa i stopka

Element do zamykania bramy

1 szt.

Okucie montażowe z elementem wzmacniającym

Element do mocowania furtek wraz ze śrubami

2 kpl.

Zamek

Bez wkładki

1 szt.

Kaseta

Kaseta uniwersalna przystosowana do montażu elektrozamka

1 szt.

FURTKA

STANDARDOWE WYMIARY [cm]
Element

Wysokość

Szerokość

Wymagane światło między słupkami

Panel

85

100

195

200

Brama dwuskrzydłowa

122

138

400 (2 × 200)

415

Furtka

122

138

100

112

W STANDARDZIE

Malowane Drewnochronem

Element

Szerokość

Wymagane światło między słupkami

Malowane
lakierobejcą SADOLIN

Kolor według wzornika SADOLIN

nie drewna odpowiednimi farbami. Producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wady powstałe na skutek niewłaściwego

W pełni zabezpieczone drewno, elementy gotowe do montażu.

zabezpieczenia drewna.

min.

max.

min.

max.

70

120

100

250

+5

Brama dwuskrzydłowa

100

150

200 (2 × 100)

450 (2 × 225)

+15

Furtka

100

150

80

120

+12

Panel

DODATKOWE (dopłata wg cennika)

Producent zaleca przed zamontowaniem obowiązkowe zabezpiecze-

NIESTANDARDOWE WYMIARY [cm]
Wysokość

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

W przypadku gdy wymiary nie spełniają warunków podanych w tabeli, należy skonsultować się z działem sprzedaży.

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

seria
Metalowe ogrodzenia o prostych wzorach, w połączeniu z betonowymi słupkami, to trwający
od kilku lat trend, który jest na topie! Odpowiedzią na ten trend jest kolekcja STEEL firmy
DREWBET, w której znajdziemy propozycje paneli ogrodzeniowych doskonale wpisujących się
w nowoczesny styl i świetnie współgrających z nowoczesną architekturą domów.

68

www.drewbet.pl

OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

69

S2

SIMPLE

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

Harmonia i prostota
Styl nowoczesny stawia na proste formy bez ozdób, harmonijne podziały oraz jednolite, neutralne barwy. Takie właśnie
są panele ogrodzeniowe Simple. Proste, metalowe, poziome deski tworzą, wraz ze światłami pomiędzy nimi, regularny
rytm. Taka harmonia oraz proporcje są główną ozdobą tego ogrodzenia.

Pustak łupany szaro-piaskowy

Rytmiczne prześwity paneli Simple sprawiają, że ogrodzenie
nie zasłania ciekawej architetury, dzięki czemu przechodnie
mogą podziwiać ją zza ogrodzenia.
Dla tych co nie przepadają za „sterylnym” minimalizmem
rozwiązaniem będzie przełamanie prostych rytmów i gładkich
powierzchni nieregularną strukturą łupanych słupków
i fragmentów elewacji.
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S3

SIMPLE
PICASSO

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

Błyszczàcy akcent
Prostota i zdecydowany poziomy kierunek są przełamane dekoracjąwyeksponowaną w centralnym punkcie każdego
przęsła. Ozdobny element ze szkła fusingowego stanowi akcent kolorystyczny i przyciąga wzrok. Takie ogrodzenie
przywodzi na myśl jubilerskie cacko – jest niczym prosta obręcz pierścienia ze spektakularnym oczkiem.

Pustak łupany szaro-biały

Dekoracje ze szkła fusingowego utworzą niepowtarzalny efekt
szczególnie podczas słonecznych dni. Elementy dostępne są
w trzech wariantach kolorystycznych.
Szare
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S2
ALU

SIMPLE ALU

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

Rytm i kierunek
Panele Simple Alu są odmianą modelu Simple. Jasny akcent kolorystyczny zwraca na siebie uwagę wybijając się nieco
ze zdyscyplinowanego, regularnego rytmu, który charakteryzuje model Simple. Nadaje to ogrodzeniu dodatkowej
lekkości, a także podkreśla horyzontalny układ kompozycji.

Pustak Cubo biały

Siła kontrastów tkwi w tym, że przyciągają uwagę i tworzą
wyraziste, niekiedy intrygujące podziały. Te w formie niewielkich, kontrastowych akcentów – z pewnością nie pozwalają
na nudę. Klasyczna czerń i biel, biel z szarością, światło
z cieniem czy poziome i pionowe kierunki lub lekkie i cięższe
formy są składnikami nowoczesnego, zrównoważonego stylu.
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S7

ZABEZPIECZENIE
DREWNA

CODE

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

Swobodna interpretacja
Każdy panel Code składa się z metalowych desek o trzech róźnych szerokościach. Elementy o różnej wadze wizualnej
występują swobodnie, bez sztywnego uszeregowania niczym w improwizowanej jazzowej solówce. Porządek wprowadza natomiast stały rozmiar świateł pomiędzy deskami. Całość wraz z akcentami w formie wstawek o barwie aluminium przywodzi na myśl takty muzyki o synkopowanym rytmie. Jest swobodniejszą interpretacją nowoczesnego stylu.

Pustak Cubo grafitowy

Dwukolorowe panele ogrodzeniowe najlepiej będą prezentowały
się w towarzystwie słupków o jednej z tych barw. Świetnie będą
wyglądać też na tle elewacji, na której występują oba
podobne kolory. Gra dwoma kolorami też może tworzyć rytm.
Jeśli tak jest – zwróćmy uwagę na to by rytmy różnych
elementów pasowały do siebie, by stanowiły harmonijny utwór.
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S8

ZABEZPIECZENIE
DREWNA

AVANGARDE

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

Drewno ociepla
Zastosowane w panelach Avangarde wstawki z prawdziwego drewna równoważą chłód prostego metalowego deskowania. Ogrodzenie z takich przęseł bardzo dobrze pasuje do nowoczesnych, energooszczędnych domów, zwłaszcza tych
o elewacjach w całości lub częściowo pokrytych drewnem, czy budynków z bramą garażową, drzwiami i stolarką
okienną wykonaną z drewna w podobnym wybarwieniu.

Pustak łupany topaz

Drewno, jako naturalny materiał, ociepla wizerunek
architektury. Jeśli chcemy uzyskać jeszcze bardziej swojski
klimat i wizualny efekt wiejskiego, ale nowoczesnego domu
górskiego – do paneli Avangarde dodajmy słupki i podmurówki
o łupanej powierzchni oraz ogródki skalne.
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S9

STRIPE

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

Pasiaste falowanie
Poziome metalowe deski paneli Stripe ułożone są w powtarzających się zestawach. Każdy zestaw składa się
z elementów o różnej szerokości, uporządkowanych od najszerszego do najwęższego. Taki powtarzalny układ tworzy
dynamiczną, pasiastą kompozycję i sprawia wrażenie rytmicznego falowania.

Kształtka topaz

Nieskomplikowane elewacje oraz uporządkowany, niezbyt
wysoki i bujny ogród będą stanowić najlepsze tło dla tego
ogrodzenia. Dzięki temu wąskie, niemal włosowe paseczki
nie zginą w natłoku detali, a rytm będzie bardzo czytelny.
Panele Stripe dobrze będą się prezentować również na tle
jednorodnego żywopłotu.
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WYPOSA˚ENIE

Informacje o produktach

PANEL

SERIA STEEL

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

Okucie montażowe dla paneli: S2, S3

Elementy do mocowania paneli ogrodzeniowych wraz ze śrubami

4 kpl.

Okucie montażowe dla paneli: S2 ALU, S7, S8, S9

Element do mocowania paneli ogrodzeniowych wraz ze śrubami

4 kpl.

Okucie montażowe

Element do mocowania bram wraz ze śrubami

4 kpl.

Wzmocnienie do montażu automatyki

Element wzmacniający

1 szt.

Rygiel

Element do zamykania bramy

1 szt.

Zasuwa

Element do zamykania bramy

1 szt.

Stopka

Element do blokady bramy

1 szt.

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Panele ogrodzeniowe STEEL są wykonane ze starannie dobranych gatunków stali dodatkowo zabezpieczonych
ocynkiem ogniowym. Wszystkie posiadają otwory technologiczne do cynkowania. Cynkowanie czyni je odpornymi
na warunki atmosferyczne i daje gwarancję wysokiej trwałości na lata.

BRAMA PRZESUWNA
Rolki

WYMIARY ELEMENTÓW

Rama systemowa
STANDARDOWE WYMIARY [cm]

Element
Panel S2, S3

Wysokość

Szerokość

Wymagane światło między słupkami

Konstrukcja przesuwna bramy

Słup prowadzący

1 szt.

Słup oporowy

1 szt.

Listwa zębata

192

85

100

Brama dwuskrzydłowa

120

135

400 (2 × 200)

415

Brama przesuwna

120

135

400

400-410

Furtka

120

135

100

112

Panel S2 ALU, S7, S8, S9

2 kpl.

200

195

Do zastosowania napędu

1 szt.

Wkładka z zamkiem hakowym

1 szt.

FURTKA
Okucie montażowe

Element do mocowania furtek wraz ze śrubami

2 kpl.

Zamek

Z wkładką

1 szt.

Kaseta

Kaseta uniwersalna przystosowana do montażu elektrozamka

1 szt.

NIESTANDARDOWE WYMIARY [cm]

Element

Panel S2, S3

Wysokość
min.

Szerokość
max.

min.

max.

Wymagane światło między słupkami

Brąz

RAL 8017

Czerń

RAL 9005

Grafit

RAL 7016

+8

70

115

100

250

Brama dwuskrzydłowa

105

150

300 (2 × 150)

450 (2 × 225)

+15

Brama przesuwna

105

150

350

450

min. 0, max. +10

Furtka

105

150

80

120

+12

Panel S2 ALU, S7, S8, S9

KOLORY WYKO¡CZENIA STALI (MALOWANIE PROSZKOWE)

+5

Ogrodzenia stalowe firmy Drewbet wykonane są z profili ocynkowanych i malowane proszkowo.

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
PANELE OGRODZENIOWE

seria
Panele ogrodzeniowe z serii LASER to sposób na niezwykle dekoracyjne wykończenie
posesji. Ozdobne wzory wycinane są w stali przy użyciu nowoczesnej technologii laserowej,
dzięki czemu możliwe jest uzyskanie bardzo precyzyjnego i bogatego w detale rysunku.
Prosta drewniana rama zamyka każdą z kompozycji i dodaje ciepłego, tradycyjnego charakteru
maszynowo wycinanym elementom.
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L1

ZABEZPIECZENIE
DREWNA

HORTUS

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA LASER

Dekoracje górà!
To ogrodzenie już samo w sobie stanowi ozdobę domu. Z niezwykłą precyzją odwzorowane sylwetowo roślinne motywy
wyglądają niczym misterne, koronkowe aplikacje. Ozdoby i ażury nie osłonią co prawda posesji, będą jednak efektownym sposobem na zaznaczenie granic działki i jej niezwykłą, bogatą dekoracją.

Pustak łupany topaz

Skomplikowany, szczegółowy rysunek nie lubi być bohaterem
drugiego planu. Dlatego najlepiej zaprezentuje się w otoczeniu,
które będzie stanowiło dla niego doskonałe tło, a nie konkurencję. Ogrodzenie Hortus będzie zatem pasować do klasycznych
form architektury z jasną elewacją i stonowanym w kolorze,
schludnym ogrodem.
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L2

ZABEZPIECZENIE
DREWNA

GRAF

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA LASER

Graficzna dynamika
Abstrakcyjny, graficzny wzór paneli Graf złożony jest z linii prostych o różnych grubościach, biegnących w wielu
różnych kierunkach. Tworzy to niezwykle dynamiczny efekt i wrażenie szybkiego ruchu, a dość równomierne zagęszczenie
elementów dodaje ażurowi nieco koronkowego uroku. Kompozycję „poskramia” i nieco uspokaja prosta drewniana rama.

Pustak Cubo szaro-biały

Tak dynamiczny motyw ożywi najwet najbardziej nudną
elewację czy bryłę budynku. Wyróżniający się wzór utworzy
oryginalny, interesujący efekt, pod warunkiem, że inne elementy otoczenia i podziały przestrzeni będą zachowywać pewną
dyscyplinę. Proste linie chodników i trawników oraz zdyscyplinowana roślinność pozwolą uniknąć wrażenia natłoku różnych
kierunków i form, czyniąc przestrzeń czytelną i przyjazną.

88

www.drewbet.pl

OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

89

L3

ZABEZPIECZENIE
DREWNA

NIVA

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA LASER

Dyskretna osłona
Panele ogrodzeniowe Niva składają się ze zwartych, gładkich płaszczyzn. Ciężar wizualny surowych powierzchni
zrównoważony jest jednak subtelnym ażurem o kształcie drzewa, utrzymanym w stylistyce swobodnego szkicu,
co dodaje ogrodzeniu lekkości i efektu świeżości. Panele świetnie będą wyglądać pod koronami niewysokich,
ozdobnych drzewek liściastych, a w słoneczne dni będą rzucać interesujący cień.

Pustak Cubo piaskowy

To propozycja dla tych, co pragną częściowo osłonić teren
przed wzrokiem ciekawskich przechodniów czy sąsiadów
i stworzyć nieco bardziej intymny klimat w ogrodzie.
Jednocześnie, dzięki niewielkim ażurom, panele Niva
nie przyczynią się do poczucia izolacji i zupełnego odcięcia
domowników od zewnętrznej przestrzeni.
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WYPOSA˚ENIE

Informacje o produktach

PANEL

SERIA LASER

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA LASER

Okucie montażowe

Element do mocowania paneli ogrodzeniowych wraz ze śrubami

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Okucie montażowe

Element do mocowania bram wraz ze śrubami

powierzchni bramy

STANDARDOWE WYMIARY [cm]
Element
Panel

Wysokość

Element do zamykania bramy

1 szt.

Zasuwa i stopka

Element do zamykania bramy

1 szt.

BRAMA PRZESUWNA
Rolki

2 kpl.

Wymagane światło między słupkami

85

100

195

200

Brama dwuskrzydłowa

120

135

400 (2 × 200)

415

Brama przesuwna

120

135

400

400-410

Furtka

120

135

100

112

Wysokość

Słup prowadzący

1 szt.

Słup oporowy

1 szt.
Do zastosowania napędu

1 szt.

Okucie montażowe z elementem wzmacniającym

Element do mocowania furtek wraz ze śrubami

2 kpl.

Zamek

Bez wkładki

1 szt.

Kaseta

Kaseta uniwersalna przystosowana do montażu elektrozamka

1 szt.

Wkładka z zamkiem hakowym
FURTKA

KOLORY WYKO¡CZENIA STALI (MALOWANIE PROSZKOWE)

NIESTANDARDOWE WYMIARY [cm]

Element

Konstrukcja przesuwna bramy

Listwa zębata

Szerokość

2 szt.

Rygiel

Rama systemowa

WYMIARY ELEMENTÓW

4 kpl.

Element z metalu wzmacniający skrzydło, mocowany do całej

Rama wzmacniająca

Panele ogrodzeniowe z serii LASER wykonane są z dobrych gatunkowo blach stalowych o grubości 2mm, które
zabezpieczone są ocynkiem galwanicznym i pomalowane farbą proszkową. Elementy drewniane zaś malowane są
trzykrotnie: pierwszą warstwę stanowi podkład impregnujący, a dwie następne – to warstwy nawierzchniowe. Dzięki
temu ogrodzenie nie wymaga wykonania dodatkowych zabiegów i jest gotowe do montażu od razu po zakupieniu.

1 kpl. (4 szt.)

Brąz

Szerokość

RAL 8017

Czerń

RAL 9005

Grafit – elegants

RAL 7016

Wymagane światło między słupkami

min.

max.

min.

max.

Panel

70

115

100

250

+5

Brama dwuskrzydłowa

105

150

300 (2 × 150)

450 (2 × 225)

+15

Brama przesuwna

105

150

350

450

min. 0, max. +10

Furtka

105

150

80

120

+12
Wypełnienia stalowe w serii Laser są ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo.

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.
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BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
SERIA WALL

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Betonowe płytki ścienne firmy DREWBET są materiałem stosowanym do wykończenia
powierzchni pionowych, takich jak ściany, kolumny, kontuary barów, kominki czy ogrodzenia.
Dzięki szlachetnej formie oraz niezwykle praktycznym cechom użytkowym, stanowią
doskonałą alternatywę dla osób poszukujących nowoczesnej okładziny ściennej.
Proste w montażu, wytrzymałe, odporne na mróz i ogień płytki zaprojektowane zostały
w kilku seriach kolorystycznych.
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II

VERMILLION

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
ZŁOTA JESIE¡

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Płomienny melan˝
Powierzchnia płytek Vermillion przypomina skrzące kolorami,
piaskowcowe ściany amerykańskich kanionów i klifów.
Zdecydowanie ociepla wnętrza i nadaje im nieco etnicznego
smaku. Ciepłe, jesienne barwy będą intensywnie mienić się
w nasłonecznionych pomieszczeniach, a w tych bardziej
cienistych – soczyste kolory i gorący klimat wydobędzie
odpowiednie podświetlenie ściany.
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III

TODRA

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
PIASKOWY

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Piaski pustyni
Pustynny trend we wnętrzach wraca do łask ze zdwojoną
mocą! Ściana o barwie i strukturze pustynnej góry, w otoczeniu
bieli i dodatków w kolorach ziemi, wprowadzi do domu trochę
gorącego klimatu. Meble czy dodatki z naturalnych materiałów,
jak surowe drewno, rattan, wiklina, dopełnią efektu i nadadzą
całej aranżacji przytulnego, naturalnego klimatu.
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IV

ANATOLIA

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
SZARO-PIASKOWY

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Wulkaniczne tło
Płytka Anatolia przypomina wulkaniczny melanż barw
bajecznych formacji skalnych Turcji. Piaskowy z szarym
to połączenie idealne, ponieważ oba kolory są neutralne
i uniwersalne. Sprawdzą się zatem w większości wnętrz,
stanowiąc „bezpieczne” tło dla mebli i dodatków niemal
w każdym stylu i z różnorodnych materiałów.
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V

WADI RUM

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
JASNY BRÑZ

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Z baÊniowej karawany
Subtelne odcienie brązu, kolory ziemi, korzystnie wpływają
na samopoczucie. Odpowiednio zakomponowane wraz
z białymi, rozświetlonymi powierzchniami, stworzą
we wnętrzu nowoczesną, ale przytulną, pełną ciepła i spokoju
atmosferę. Towarzystwo złotych dodatków ożywi aranżację
i doda jej blasku oraz ponadczasowej elegancji.
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VI

COLCA

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
CIEMNY BRÑZ

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Naturalny urok
Odcienie skalistych ścian południowoamerykańskiego kanionu.
Płytka Colca to propozycja dla miłośników barw natury. Kolory
ziemi pięknie wyglądają w towarzystwie materiałów takich jak
drewno, skóra, len, zielone rośliny i tworzą wraz z nimi
naturalną, przytulną atmosferę. Aranżacja zachowa lekkość
jeśli w otoczeniu zastosujemy jasne kolory. W pomieszczeniach
z białą podłogą – ściana Colca wygląda wręcz zjawiskowo!
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VII

GIBRALTAR

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
SZARO-BIAŁY

Efekt murowany
Ściana niczym szara skała? Choć kojarzy się z chłodem, szarość wciąż jest gorącym trendem we wnętrzach. Tak neutralny
kolor, pasuje do każdego stylu i dobrze wygląda w towarzystwie wszystkich innych barw, bo podkreśla i wydobywa ich
odcień. To wszystko sprawia, że szarość jest łatwa w aranżacji
a łupana, neutralna ściana – w zależności od stylistycznych
upodobań – może przybierać tysiąc różnych oblicz.
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VIII

DOVER

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
BIAŁY

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Âwie˝y powiew
Biała, łupana ściana, niczym kredowy klif, wniesie do wnętrza
świeżość i wrażenie przestrzenności. Dlatego płytka Dover
doskonale nada się także do niewielkich pomieszczeń.
Świetnie będzie prezentować się w aranżacjach, w których
różne odcienie bieli grają główną rolę. Zamontowana
w wariancie z fugą, wpisze się w styl skandynawski,
nowoczesny, a także industrialny.
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IX

LANZAROTE

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
GRAFITOWY

Mocny akcent
To propozycja dla odważnych i zdecydowanych. Grafitowa,
chropowata powierzchnia ściany, przywodząca na myśl
wulkaniczne skały i czarne kanaryjskie plaże, dodaje
pomieszczeniu niesamowitej głębi i charakteru, wynagradzając
tym samym odwagę. Dodatkowo pasuje do niemal każdego
stylu oraz stanowi świetne tło do eksponowania innych kolorów.
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X

UTAH

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
TOPAZ

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Wielobarwny Êwiat
Kolory pustynnych formacji skalnych Ameryki to zabarwione
tlenkami piaskowce, a także różnobarwne wapienie. Właśnie
w takiej kolorystyce utrzymane są płytki ścienne Utah. Pięknie
będą prezentować się w dobrze nasłonecznionych pomieszczeniach, wprowadzając do nich przytulny, gorący klimat.
W połączeniu z fugą nadadzą wnętrzu nieco rustykalnego
charakteru, szczególnie w towarzystwie drewna.
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XI

TASMAN

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
BIAŁO-GRAFITOWY

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Gra kontrastów
Kolor grafitowy niezwykle ciekawie wygląda w zestawieniu
z jasnymi barwami, które go rozświetlają i stanowią dla niego
wizualną przeciwwagę. W płytce ściennej Tasman biel i grafit
zostały połączone w stylowy melanż, który wydatnie podkreśla
łupaną strukturę. Taka ściana w otoczeniu gładkich powierzchni
o jednolitych, neuralnych odcieniach wygląda reprezentacyjnie
i prestiżowo.
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Elementy

Betonowe płytki Êcienne

SERIA WALL

SYSTEM

BETONOWE PŁYTKI ÂCIENNE
SERIA WALL

Płytki można układać w pionie lub w poziomie. Ułożone w pionie doskonale pokrywają obłe powierzchnie. Zaleca się
dobierać płytki z kilku opakowań jednocześnie w celu uzyskania jak najbardziej naturalnego wyglądu łupanej ściany.
Drobne różnice w kolorach i rozmiarach płytek są celowe – dzięki nim powierzchnie uzyskują naturalny wygląd.

8

Płytka ścienna 8 cm
wys. 8 cm
dł. 44 cm
szer. ok. 2 cm

5

Narożniki można wykończyć dwoma metodami:
1). Układając płytki z obu stron krawędziami narożnymi na przemian (na zakładkę). Wówczas, w celu uzyskania bardziej
naturalnego wyglądu, wystające krawędzie należy obłupać młotkiem.
2). Układając płytki z obu stron krawędziami do siebie (na styk). Wówczas konieczne jest uprzednie przycięcie krawędzi
narożnych pod kątem 45°.

Płytka ścienna 5 cm
wys. 5 cm
dł. 25 cm
szer. ok. 2 cm

PŁYTKI ŚCIENNE

Montaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu okładzin ściennych oraz z uwzględnieniem instrukcji na opakowaniach środków chemicznych stosowanych do jego wykonania.
Instrukcje montażu dostępne są na stronie www.drewbet.pl

Montaż bez fugi

Montaż z fugą
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Nazwa

Waga [kg/m²]

m² w pakiecie

Płytka ścienna 8 cm

42

0,42

Płytka ścienna 5 cm

44

0,30

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.
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ELEMENTY UZUPEŁNIAJÑCE
ELEWACJE, AIRBRICK, PALISADY

elementy
W trosce o każdy szczegół realizacji, ich walory funkcjonalne oraz wizualne, firma DREWBET
zadbała o ofertę elementów uzupełniających. Dzięki nim możliwe jest zaaranżowanie
i wykończenie całej przestrzeni przydomowej w jednolitym stylu.
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PUSTAK ELEWACYJNY

ELEMENTY UZUPEŁNIAJÑCE
PUSTAK ELEWACYJNY

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Efektowne wykoƒczenie
Pustaki elewacyjne to rodzaj bloczków dekoracyjnych lub architektonicznych o łupanej strukturze i wysokich
parametrach odpornościowych, wytrzymałościowych i estetycznych. Doskonale zakryją nieatrakcyjną dotąd elewację
lub posłużą do wykonania elementów otaczającej budynek zabudowy. Technika montażu oraz wybór kotew zapewnia
dużą elastyczność wykończeniową systemu.

Kolor: jasny brąz

PUSTAKI ELEWACYJNE
Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

Pustak elewacyjny wys. 16 cm

10,8

144

Pustak elewacyjny wys. 7,5 cm

5,3

216
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ELEMENTY UZUPEŁNIAJÑCE
PUSTAK ELEWACYJNY

Nowoczesna

Kolor: piaskowy

Kolor: grafitowy

Piaskowy

16

122

Pustak elewacyjny 16 cm
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 10 cm

ELEWACJA

7,5

Biały

Szary

Szaro-biały

Grafitowy

Pustak elewacyjny 7,5 cm
wys. 7,5 cm
dł. 38 cm
szer. 10 cm
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KOMPLETNY
SYSTEM

WYBÓR
KOLORÓW

SERIA AIRBRICK

ELEMENTY UZUPEŁNIAJÑCE
SERIA AIRBRICK

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Szybki efekt
Seria Airbrick to kompletny zestaw elementów konstrukcyjnych o łupanej strukturze, który pozwala na szybkie
i oszczędne wykonanie ścian działowych, murków i elementów małej architektury, budynków parterowych z lekkim
dachem lub z poddaszem użytkowym, pomieszczeń gospodarczych lub garaży.

Kolor: biały

System Airbrick to oszczędność. Nie wymaga precyzyjnych
i czasochłonnych prac murarskich. Poszczególne elementy
doskonale do siebie pasują, dlatego pustaki układa się jeden
na drugim, łącząc je ze sobą za pomocą niewielkiej ilości zaprawy klejowej. Gotowe powierzchnie nie wymagają tynkowania,
ani malowania, ponieważ bloczki posiadają łupaną, dekoracyjną
strukturę w kilku wariantach kolorystycznych do wyboru.
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Elementy systemu

PUSTAK KONSTRUKCYJNY

ELEMENTY UZUPEŁNIAJÑCE
SERIA AIRBRICK

System składa się z pustaków łupanych oraz gładkich, co daje możliwość dopasowania kamiennej elewacji
do istniejącej już zabudowy. Przy użyciu pustaków działowych można wykonać lekkie i nie zajmujące wiele miejsca
ściany działowe. Betonowe elementy wzmocnione dodatkowo przez technologię wibroprasowania posiadają wysoką
odporność na czynniki atmosferyczne oraz wytrzymałość mechaniczną.

Pustak łupany wpust-wypust
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm

Pustak łupany narożny
prawy, lewy

Pustak łupany końcowy
bez wpustu

wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm

wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm

Pustak działowy z wpustem

Pustak gładki z wpustem

Pustak gładki wpust-wypust

wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 9,5 cm

wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm

wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm

Biały

Szary

ELEMENTY ŁUPANE
Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

14,4

72

Pustak gładki typu C

Pustak łupany narożny prawy lub lewy

17

72

Pustak działowy wpust-wypust

Pustak łupany końcowy bez wpustu

17

72

Pustak działowy z wpustem

Pustak łupany końcowy z wpustem

16,5

72

Pustak łupany typu H

14,7

72

Pustak łupany typu U

16,5

72

Pustak łupany typu C

12

72

Pustak łupany wpust-wypust

Pustak łupany końcowy
z wpustem
wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm
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Pustak łupany typu U

Pustak działowy wpust-wypust

wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 20 cm

wys. 16 cm
dł. 38 cm
szer. 9,5 cm
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ELEMENTY Gładkie
Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Szt. w pakiecie

10,5

72

8,3

144

8

144

Pustak gładki z wpustem

14,3

72

Pustak gładki wpust-wypust

14,4

72

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJÑCE | KATALOG PRODUKTÓW

127

WYBÓR
KOLORÓW

PALISADY ŁUPANE

ELEMENTY UZUPEŁNIAJÑCE
PALISADY

NATURALNE OTOCZENIE
JAKOÂCI

Detal ma znaczenie
Elementy palisady, przypominające formą kamienny prostopadłościan, dopasowane są kolorystyką do płytek ściennych,
rozwiązań elewacyjnych oraz ogrodzeń łupanych. Dostępna w dwóch wysokościach, mrozoodporna i odporna
na uszkodzenia palisada doskonale zabezpieczy żwirowe ścieżki, rabaty kwiatowe czy krawędź ogrodowych schodów.

Kolor: piaskowy

PALISADY ŁUPANE
Nazwa

Waga 1 szt. [kg]

Ilość szt./mb

Szt. w pakiecie

Palisada 8 × 22 cm

3,2

12,5

504

Palisada 8 × 40 cm

6,5

12,5

252
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PIEL¢GNACJA I MONTA˚

ELEMENTY UZUPEŁNIAJÑCE
PIEL¢GNACJA I MONTA˚

Fenceexpert

Fenceprotect

Fibar

Klej montażowy do klejenia
i uszczelniania betonowych
elementów ogrodzeń

Preparat impregnujący.
Impregnuje i podkreśla kolor

Środek do usuwania wykwitów
i nalotów

Fence Topcolor brąz

Fence Topcolor grafit

Preparat koloryzujący.
Impregnuje i nadaje kolor.
Do brązowych daszków

Preparat koloryzujący.
Impregnuje i nadaje kolor.
Do grafitowych daszków

Na długi czas
W ofercie firmy DREWBET znajdują się również środki do montażu, renowacji i pielęgnacji ogrodzeń łupanych i płytek
ściennych. Impregnaty i uszczelniacze pozwalają chronić powierzchnie przed niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi, a środki czyszczące i koloryzujące – zachować estetyczny wygląd. Taka pielęgnacja – wykonywana
raz na jakiś czas – sprawi, że ogrodzenia i ściany będą cieszyć oko przez długie lata.

PIELĘGNACJA PŁYTEK ŚCIENNYCH
Nazwa

Impregnacja odpowiednimi środkami
podnosi odporność łupanych elementów na działanie wody, mrozu, promieni
słonecznych, a także ułatwia utrzymanie
powierzchni w czystości.

PIELĘGNACJA OGRODZEŃ

Rodzaj opakowania

Objętość

Wallstarter

Butelka

1l

Walldone

Butelka

1l

Nazwa

Rodzaj opakowania

Objętość/waga

Fenceexpert

Tuba

300 ml

Fenceprotect

Karnister

5l

Butelka

1l

Fence Topcolor brąz

Pojemnik

1 kg

Fence Topcolor grafit

Pojemnik

1 kg

Fibar

Wallstarter

Walldone

Grunt pod płytki ścienne

Impregnat do płytek ściennych

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.
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Informacje

Punkty DYSTRYBUCJI

PRODUKTY DREWBET
INFORMACJE

PRODUKTY DREWBET
INFORMACJE

Produkty firmy DREWBET dostępne są w punktach handlowych na terenie całego kraju.

informacje

Szczegółowe informacje na stronie www.drewbet.pl

Codziennie wykonując naszą pracę, działamy na rzecz naszego klienta. Dążymy do zaspokojenia
jego potrzeb, dbając przy tym o możliwie najniższe koszty, udzielając wsparcia i wyczerpujących
odpowiedzi na wszelkie zadane nam pytania.
Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami lub do odwiedzenia naszej witryny internetowej,
w której zawarliśmy wszystkie szczegółowe informacje na temat naszych produktów oraz usług,
a także informacje o aktualnych promocjach, nowościach, oraz dużo inspiracji.

www.ogrodzenia.drewbet.pl

Zapraszamy również Państwa do polubienia naszego profilu na Facebooku:

www.facebook.com/drewbet/
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Drewbet Premium Pattern

SCHEMATY UKŁADANIA

PRODUKTY DREWBET
INFORMACJE

Słupek wys. 144 cm, szer: 76 cm

A1

Słupek wys. 128 cm, szer: 76 cm

G2

B1

G2

B2

G1

B2

G2

B1

B2

Panel
wys.85 cm

Panel
wys.100 cm

A2

G2

G1

F1

G2
B2

B2
A1, A3

F1, F3

F1, F3

F1, F3
G1

G2

F1, F3

G2

A1, A3

A1, A3

F1, F3

B2
B1

B2

F1, F3

G2

G1

A1, A3

B2

B1

F1, F3

A1, A3

F1, F3

G2
F1, F3

B2

A3

F2

G2

G1
G2

A1, A3

G2

B1

G1

B2

F1, F3

F1, F3
A1, A3

A1, A3

F1, F3

F3

Słupek wys. 144 cm, szer: 38 cm
Słupek wys. 128 cm, szer: 38 cm

G2

B2

B2

G2

B2

G2

G2

B1

Panel
wys.85 cm

B2
A1, A3

A1, A3

F1, F3
F1, F3

G2
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G2 F1, F3

B2

B2

G2

G2

B2

G2

B2

B2

G2

B2

G2

G2

B2 F1, F3

F1, F3

F1, F3
A1, A3

A1, A3

G1

Panel
wys.100 cm

A1, A3

F1, F3

A1, A3

F1, F3
F1, F3

F1, F3
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G2

F1, F3
A1, A3

A1, A3

F1, F3
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Partner handlowy

DREWBET Spółka Jawna
Zbrojewsko 14, 42-165 Lipie
tel. +48 34 318 90 27, 28, 48
kom. +48 696 030 000
drewbet1@drewbet.pl
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