


PRZĘSŁO
200 (202)* x 120 cm
kod: W4261

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
400 (404)* x 150 cm
kod: W4268

4 M

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
400 (404)* x 150 cm
kod: W3995

4 M

FURTKA
100 (108)* x 150 cm
kod: W4266

UNIWERSALNA

* – szerokość w świetle słupków ** – brama przesuwna zawiera w zestawie: słupek dojazdowy 7x7 cm, słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wózki bramowe wahliwe 2 szt.

4MPRZĘSŁO
200 (202)* x 120 cm
kod: W7860

FURTKA
90 (98)* x 150 cm
L kod: W4269
P kod: W4324

LEWA / PRAWA

4M

FURTKA
90 (98)* x 150 cm
L kod: W3996
P kod: W3997

LEWA/PRAWA

PRZĘSŁO
200 (202)* x 120 cm
kod: W4273

FURTKA
90 (98)* x 150 cm
kod: W4272

UNIWERSALNA

BARI

TORONTO

GRENADA

MADERA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
400 (404)* x 150 cm
kod: W4271

PRZĘSŁO
200 (202)* x 117,5 cm
kod: W4270

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
400 (404)* x 150 cm
kod: W4274

* – szerokość w świetle 
 słupków

* – szerokość w świetle 
 słupków

* – szerokość w świetle 
 słupków

* – szerokość w świetle 
 słupków



PRZĘSŁO
180 (182)* x 117,5 cm
kod: W7092

FURTKA
90 (98)* x 150 cm
L kod: W7094
P kod: W7093

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
400 (404)* x 150 cm
kod: W7095

4 MLEWA / PRAWA

MALTA

DESKA OGRODZENIOWA
wymiar: 200 x 20 cm kod: S0079
wymiar: 250 x 20 cm kod: S0078

PODMURÓWKI

ŁĄCZNIK PROSTY
wymiar: 16,5 x 22 x 20cm
kod: S0077

ŁĄCZNIK NAROŻNY
wymiar: 22 x 22 x 20 cm
kod: S0073

* – szerokość w świetle 
 słupków

GRENADA
słupek do przęsła 5x5x200 cm kod: W0326
łącznik „U” 2 szt. typ 12-15 -

słupek do bramy i furtki z nitonakrętką
7x7x215 cm kod: W6699
zamknięcie górne do bramy kod: W3045
zamknięcie dolne do bramy kod: W3046
kotwa do montażu w słupkach betonowych kod: S3284
blokada dolna do bramy kod: W3393

szyld do furtki kod: W2729
zamek do furtki kod: W0722
klamka do furtki kod: S6439

TORONTO
słupek do przęsła 5x5x200 cm kod: W1162
obejma do słupka 5x5 cm kod: S5385
łącznik „T” do przęsła, 2 szt. kod: S3248

słupek do bramy i furtki z nitonakrętką
7x7x215 cm kod: W6752
zamknięcie górne do bramy kod: W3045
zamknięcie dolne do bramy kod: W3046
kotwa do montażu w słupkach betonowych kod: S3284
blokada dolna do bramy kod: W3393

szyld do furtki kod: W2729
zamek do furtki kod: W0722
klamka do furtki kod: S6439

MADERA
słupek do przęsła 5x5x200 cm  kod: W0326
obejma do słupka 5x5 cm kod: S5116
łącznik „T” do przęsła, 2 szt. kod: S3249

słupek do bramy i furtki z nitonakrętką
7x7x215 cm  kod: W6699
zamknięcie górne do bramy kod: W3045
zamknięcie dolne do bramy kod: W3046
kotwa do montażu w słupkach betonowych kod: S3284 
blokada dolna do bramy  kod: W3393

szyld do furtki kod: W3393 
zamek do furtki  kod: W0722
klamka do furtki kod: S6439

MALTA
słupek do przęsła 5x5x200 cm  kod: W0326
obejma do słupka 5x5 cm kod: S5116
łącznik „T” do przęsła, 2 szt. kod: S3249

słupek do bramy i furtki z nitonakrętką
7x7x215 cm kod: W6699
zamknięcie górne do bramy kod: W3045
zamknięcie dolne do bramy kod: W3046
kotwa do montażu w słupkach betonowych  kod: S3284
blokada dolna do bramy kod: W3393

szyld do furtki  kod: W2729
zamek do furtki kod: W0722
klamka do furtki kod: S6439

» FURTKI I BRAMY ZAWIERAJĄ W ZESTAWIE PRZYKRECANE ZAWIASY
» ŁATWY MONTAŻ
» ESTETYCZNY WYGLĄD

AKCESORIA:

BARI słupek do przęsła 5x5x200 cm RAL 7016 kod: W3477

WARIANT A
• łącznik „U” 2 szt. RAL 7016 kod: S1806

WARIANT B
• obejma do słupka 5x5 cm kod: S5118
• łącznik „T” do przęsła, 2 szt. kod: S6739

słupek do bramy i furtki z nitonakrętką 
7x7x215 cm RAL 7016 kod: W7283
zamknięcie górne do bramy kod: W3045
zamknięcie dolne do bramy kod: W3046
kotwa do montażu w słupkach betonowych kod: S3284
blokada dolna do bramy kod: W3393
szyld do furtki RAL 7016 kod: W6268
zamek do furtki kod: W0722
klamka do furtki kod: S6439



MALTA

MADERAGRENADA

TORONTOBARI

Jeśli masz pytania techniczne, dotyczące 
akcesoriów, sposobów montowania 
ogrodzenia Polargos, napisz do 
EKSPERTA Muratora!

www.polargos.pl/ekspert 
www.polargos.pl/kontakt

POMOŻEMY CI PODJĄĆ SŁUSZNĄ DECYZJĘ!

Na www.polargos.pl 
znajdziesz:
»  kartę gwarancyjną
»  porady montażowe
»  porady prawne
»  instrukcje montażowe  
 www.polargos.pl/pobierz
»  informacje o niezbędnych  
 akcesoriach



www.polargos.pl

POLARGOS SP. Z O.O.
ul. Deptak 17 
04-956 Warszawa
Tel.: +48 22 872 00 91– 93
e-mail: sekretariat@polargos.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
Oziemkówka 57a 
08-420 Miastków Kościelny
Tel.: +48 25 683 05 55 – 56
e-mail: serwis@polargos.plwww.polargos.pl

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ RAMY
Odpływowe otwory Ramy bram i furtek posiadają otwory do odpływu wody. Woda która się skrapla w 
wewnątrz ogrodzenia oże swobodnie wypływać na zewnątrz. Ograniczamy wewnętrzne rdzewienie i zamar-
zanie wody wewnątrz ogrodzenia.

SZTYWNIEJSZA RAMA
Poprzez wpuszczenie sztachet w ramę bramy lub furtki rama ogrodzenia wraz ze sztachetkami zyskuje na 
sztywności. Dodatkowym atutem jest brak rdzy, która mogłaby wypływać z pionowo
ustawionych sztachetek na podłoże ramy.

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ ZAMKNIĘĆ
Zamknięcia górne i dolne bramy oraz zawiasy są ocynkowane. Dzięki temu rozwiązaniu zyskujemy większą 
odporność na ścieranie i korozję.

REGULOWANA SZEROKOŚĆ MIĘDZY SŁUPKAMI
Zastosowaliśmy ocynkowane zawiasy kolankowe wkręcane w słupki, dzięki którym można regulować 
odległość między słupkami. Zyskujemy dzięki temu rozwiązaniu
swobodę regulacji odległości od jednego do drugiego słupka.

WYGODNY MONTAŻ
Ogrodzenie można zamontować samodzielnie lub skorzystać 
z usług fi rmy monterskiej. Elementy ogrodzenia nie wymagają 
spawania do słupków – wystarczy śrubokręt. Wszystkie elemen-
ty przykręca się przy pomocy śrub. Do bram dwuskrzydłowych i 
przesuwnych można zamontować automatyczne otwieranie.

Atuty ogrodzeń POLARGOS:


