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OFERTA NA MIARĘ
Drewbet Zbrojewsko

NATURALNE OTOCZENIE 
JAKOŚCI SPIS TREŚCI

Drewbet Zbrojewsko

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 prze-
strzeni 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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O FIRMIE
Drewbet Zbrojewsko

NATURALNE OTOCZENIE 
JAKOŚCI

NATURALNE OTOCZENIE 
JAKOŚCI

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 umac-
niamy 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 doradz-
   two oraz wykonanie wizualizacji 3D ogrodzeń na każdy teren.

PROJEKT
Usługi

Fence 3D

Każdy punkt handlowy dysponuje de-
dykowanym narzędziem do wyliczenia 
ilości materiału i przygotowania wizuali-
zacji 3D ogrodzenia. 
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seria

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

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.
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PUSTAK MINI CUBO
Elementy systemu

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.

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

KM1

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

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

KM2 Daszek słupkowo-
podmurówkowy
wys. 5 cm
dł. 38 cm
szer. 22 cm

E3

Daszek słupkowy
wys. 5 cm
dł. 38 cm
szer. 38 cm

E4

NOWOŚĆ

Szaro-
piaskowy

Platynowy

Kolory – daszki płaskie

Szaro-biały

SYSTEM
Pustak Mini Cubo

PUSTAK MINI CUBO

Symbol Nazwa Waga 1 szt. [kg] Szt. w pakiecie

KM1 Pustak podmurówkowy 15 60 

KM2 Pustak słupkowy 19,2 36 

E3 Daszek słupkowo-podmurówkowy 9 100

E4 Daszek słupkowy 15,5 60

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

Montaż na mijankę

Montaż 1 × 1



10 11

Wzornik kolorówKolor: platynowy

Szaro-piaskowy

PROSTOTAOGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE Elegancka

Kolor: szaro-biały 

Szaro-białyPlatynowy
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PUSTAK CUBO

 

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.

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Dla miłośników 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 współ-
grać z prostymi trawnikami i chodnikami o gładkiej powierzchni z prostokątnych płyt.

KOMPLETNY
SYSTEM

MONTAŻ
BEZ SPOINOWANIA

WYBÓR
KOLORÓW

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

Kolor: biały      Wypełnienie: S8 Avangarde
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Wzornik kolorów Kolor: szaro-biały      Wypełnienie: S9 Stripe

Piaskowy Biały

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

PROSTOTAOGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE Elegancka

Kolor: grafitowy      Wypełnienie: S2 Alu Simple Alu

GrafitowySzaro-biały Biało-grafitowyPlatynowy
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Solidna zasłona

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

Kolor: biało-grafitowy      Wypełnienie: S9 Stripe

PROSTOTAOGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE Elegancka

Kolor: biało-grafitowy      Wypełnienie: S9 Stripe

NOWY 
KOLOR
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PUSTAK CUBO
Elementy systemu

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.

www.drewbet.pl

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

K1

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

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

K2 Daszek słupkowo-
podmurówkowy
wys. 5 cm
dł. 50 cm
szer. 22 cm

E1

Daszek słupkowo-
podmurówkowy
wys. 7 cm
dł. 27 cm
szer. 31 cm

E13Daszek słupkowy
wys. 5 cm
dł. 50 cm
szer. 38 cm

E2 Daszek słupkowy
wys. 7 cm
dł. 27 cm
szer. 46 cm

E15

Biało-
grafitowy

GrafitowyPiaskowy

Kolory – daszki płaskie

Biały Szaro-biały

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

SYSTEM
Pustak Cubo

PUSTAK CUBO

Symbol Nazwa Waga 1 szt. [kg] Szt. w pakiecie

K1 Pustak słupkowo-podmurówkowy 20,5 50 

K2 Pustak słupkowy 31,5 30 

E1 Daszek słupkowo-podmurówkowy 12,5 100

E2 Daszek słupkowy 21,0 60

E13 Daszek słupkowo-podmurówkowy 10,8 90

E15
(27 cm) Daszek słupkowy 15,5 60  

Montaż na mijankę

Montaż 1 × 1

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.
Platynowy
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PUSTAK ŁUPANY

 

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.

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. 

KOMPLETNY
SYSTEM

MONTAŻ
BEZ SPOINOWANIA

WYBÓR
KOLORÓW

UKŁADANIE
WZORÓW

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

Kolor: szaro-piaskowy      Wypełnienie: S2 Simple
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pustaki 16 cmZłota jesień D2

Szaro-piaskowy 

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.

Kolor: biało-grafitowy      Wypełnienie: S2 Alu Simple Alu

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

Piaskowy

Topaz

Biały

Szaro-biały Grafitowy

Biało-grafitowy

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE CHARAKTERPonadczasowy

Kolor: grafitowy, biały



24 25
www.drewbet.pl

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

Kolor: topaz      Wypełnienie: S7 Code

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

SYSTEM
Pustak łupany

Pustak 16 cm Pustak 8 cmPustak 16 × 8 cm
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ELEMENTY WSPÓLNE

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.

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

E9Daszek dwuspadowy
słupkowo-podmurówkowy
wys. 7 cm
dł. 31 cm
szer. 25 cm

E7

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

E16

GŁADKI GŁADKI

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

E14

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA FENCE

Szaro-
piaskowy

Szaro-biały

Topaz

Piaskowy

Kolory – daszki płaskie

Grafitowy Brązowy

Kolory – daszki dwuspadowe

KOMPLETNY
SYSTEM

WYBÓR
KOLORÓW

Grafitowy

ŁUPANY

ŁUPANY

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

Belka podwalinowa 220
(zbrojona)
wys. 12 cm
dł. 220 cm
szer. 21,5 cm

D3Pustak fundamentowy
pełny
wys. 24 cm
dł. 40 cm
szer. 40 cm

D1

Pustak fundamentowy
z wpustem
wys. 24 cm
dł. 40 cm
szer. 40 cm

D2 Belka podwalinowa 273
(zbrojona)
wys. 12 cm
dł. 273 cm
szer. 21,5 cm

DASZKI

Symbol Nazwa Waga 1 szt. [kg] Szt. w pakiecie

E7 Daszek dwuspadowy 
słupkowo-podmurówkowy 8 102

E9 Daszek dwuspadowy
słupkowy 10 102

 E14 Daszek płaski
słupkowo-podmurówkowy 11,5 90

E16 Daszek płaski słupkowy 14 90

FUNDAMENTY

Symbol Nazwa Waga 1 szt. [kg] Szt. w pakiecie

D1 Pustak fundamentowy 
pełny 33 24

D2 Pustak fundamentowy
z wpustem 30 24

D3 Belka podwalinowa 220
(zbrojona) 67 20

D3 Belka podwalinowa 273
(zbrojona) 86 20

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

D3
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Jedynymi pracami fundamentowymi, jakie należy wykonać pod-
czas 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 prywat-
nych działek o dużej powierzchni oraz wszędzie tam, gdzie liczy się 
ekonomia wykonania.

OGRODZENIA SYSTEMOWE
PODMURÓWKI I ŁĄCZNIKIPODMURÓWKI

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.

KOMPLETNY
SYSTEM

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW
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PODMURÓWKI
Elementy systemu

System składa się z betonowych desek oraz pasujących do nich łączników, w których również osadza się słupki. Elementy skła-
da 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.

Płyta 20 podmurówka gładka 250
wys. 20 cm
dł. 250 cm
szer. 4,0 cm

20 Płyta 30 podmurówka gładka 250
wys. 30 cm
dł. 250 cm
szer. 4,0 cm

OGRODZENIA SYSTEMOWE
PODMURÓWKI I ŁĄCZNIKI

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

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

30

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

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

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

Łącznik metalowy
wys. 20 cm lub 30 cm
dł. 4 cm
szer. 4,5 cm

20

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

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

30

30

20
30

ELEMENTY O WYS. 20 cm

Nazwa Waga 1 szt. [kg] Szt. w pakiecie

Płyta podmurówka gładka dł. 250 36 36

Płyta podmurówka gładka dł.246 39 34

Łącznik prosty 13 90

Łącznik narożny 13 60

Łącznik trójnik 14 48

Łącznik czwórnik 17 48

Łącznik metalowy 0,3 72

20
30

20
30

ELEMENTY O WYS. 30 cm

Nazwa Waga 1 szt. [kg] Szt. w pakiecie

Płyta podmurówka gładka dł. 250 48 36

Płyta podmurówka gładka dł.246 55 34

Łącznik prosty 20 54

Łącznik narożny 20 45

Łącznik trójnik 22 36

Łącznik czwórnik 26 36

Łącznik metalowy 0,45 72



32 33
www.drewbet.plwww.drewbet.pl

NOWOŚĆ 2021
WZÓR „DESKA”

OGRODZENIA 
BETONOWE

W harmonii z otoczenia

Nowy wzór betonowych przęseł które można dodatkowo poma-
lować na wybrany odcień brązu by przypominał naturalną deskę 
jeszcze bardziej.
Dowolnie można wybierać wysokość ogrodzenia w przedzaile 1,5  
- 1,75, -2,0 m.

Beton o wyglądzie drewna

Betonowe ogrodzenie o pięknej strukturze imitującej wzór naturalnej drewnianej deski o wymiarach: długość 200cm szerokość 
25cm grubość 4 cm.

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW
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NOWOŚĆ 2022
WZÓR „ŻALUZJA”

OGRODZENIA 
BETONOWE

Układanie ogrodzenia

Ogrodzenie betonowe można malować we własnym zakresie 
podnosząc estetykę otoczenia.
Dowolnie można dobierać wysokość ogrodzenia w przedziale 1,6 
lub 2,0m w zależności od potrzeby.

Beton w formie żaluzji

Betonowe ogrodzenie o wyglądzie żaluzji. Płyty betonowe o wymiarach , długość 200cm , szerokości 40cm i grubości 4cm.  

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW
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NOWOŚĆ 2022
WZÓR „GRAF”

OGRODZENIA 
BETONOWE

Układanie ogrodzenia

Ogrodzenie betonowe można malować we własnym zakresie 
podnosząc estetykę otoczenia.
Dowolnie można dobierać wysokość ogrodzenia w przedziale 1,6 
lub 2,0m w zależności od potrzeby.

Płyta betonowa wzór GRAF

Betonowe ogrodzenie o nowoczesnym  wyglądzie z wzorem 3D.
Płyty betonowe o wymiarach , długość 200cm, szerokość 40cm i grubości 4cm.

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW
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NOWOŚCI
OGRODZENIA BETONOWE

OGRODZENIA 
BETONOWE

Układanie ogrodzenia 

Można je malować we własnym zakresie podnosząc estetykę ota-
czającego nas ogrodzenia. Ogrodzenie można dowolnie kompo-
nować na różne sposoby oraz dobierać wysokość 
w przedziale 1,5-1,75 - 2.0 m w zależności od potrzeby. Przedsta-
wiamy kilka najpopularniejszych propozycji.

Nowoczesność i estetyka

Prezentowane ogrodzenie betonowe zbudowane jest z mocnych płyt „palisadowych” o długości 200 cm, wysokość 25 cm 
i grubości 4 cm. Ogrodzenie jest gwarancją jakości o nowoczesnym i estetycznym wyglądzie. 

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW
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Dostępne w formie kilku wzorów betonowe ogrodzenia firmy DREWBET to doskonała alternatywa dla ogrodzeń
z siatki. Łatwy montaż dwuelementowego systemu nie wymaga rozległych prac budowlanych, ani fundamentów.
System pozwala na wykonanie niezwykle ekonomicznego i efektownego ogrodzenia niskim nakładem kosztów.
Gama wzorów dostępna jest na stronie  www.drewbet.pl

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
OGRODZENIA BETONOWE

OGRODZENIA 
BETONOWE PRZĘSŁA BETONOWE

Elementy systemu
OGRODZENIA SYSTEMOWE
PRZĘSŁA BETONOWE

Przęsło KOPERTA
wys. 200 cm, szer. 216 cm
4 płyty + 1 słupek

wys. 150 cm, szer. 216 cm
3 płyty + 1 słupek

200

150

Przęsło CEGŁA
wys. 200 cm, szer. 216 cm
4 płyty + 1 słupek

wys. 150 cm, szer. 216 cm
3 płyty + 1 słupek

200

150

Przęsło KAMIEŃ ŁAMANY
wys. 200 cm, szer. 203 cm
4 płyty + 1 słupek

wys. 150 cm, szer. 203 cm
3 płyty + 1 słupek

200

150

Przęsło PIASKOWIEC
wys. 200 cm, szer. 203 cm
4 płyty + 1 słupek

wys. 150 cm, szer. 203 cm
3 płyty + 1 słupek

200

150

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW
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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.

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

seria

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEELSIMPLES2

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.

 

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 rozwiąza-
niem będzie przełamanie prostych rytmów i gładkich powierzchni 
nieregularną strukturą łupanych słupków 
i fragmentów elewacji.

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

Pustak łupany szaro-piaskowy
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEELSIMPLE ALUS2ALU

Rytm i kierunek

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

 

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.

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

Pustak Cubo biały
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEELCODES7

Swobodna interpretacja

Każdy panel Code składa się z metalowych desek o trzech róźnych szerokościach. Elementy o różnej wadze wizualnej wystę-
pują 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.

 

Dwukolorowe panele ogrodzeniowe najlepiej będą prezentowały się 
w towarzystwie słupków o jednej z tych barw. Świetnie będą wyglą-
dać 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.

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

Pustak Cubo grafitowy
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEELAVANGARDES8

Drewno ociepla

Zastosowane w panelach Avangarde wstawki z imitacji  prawdziwego drewna równoważą chłód prostego metalowego desko-
wania. 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 wyko-
naną z drewna w podobnym wybarwieniu.

 

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.

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

Pustak łupany topaz
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OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEELSTRIPES9

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 dyna-
miczną, pasiastą kompozycję i sprawia wrażenie rytmicznego falowania.

 

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.

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

Kształtka topaz
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SERIA STEEL
Informacje o produktach

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.

STANDARDOWE WYMIARY [cm]

Element Wysokość Szerokość Wymagane światło między słupkami

Panel S2, S3
85 100

192 
200 

Panel S2 ALU, S7, S8, S9 195

Brama dwuskrzydłowa 120  135 400 (2 × 200) 415

Brama przesuwna 120  135 400 400-410

Furtka 120 135 100 112

WYMIARY ELEMENTÓW

NIESTANDARDOWE WYMIARY [cm]

Element
Wysokość Szerokość

Wymagane światło między słupkami
min. max. min. max.

Panel S2, S3
70 115 100 250

+8

Panel S2 ALU, S7, S8, S9 +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

OGRODZENIA SYSTEMOWE
SERIA STEEL

 OGRODZENIA SYSTEMOWE | KATALOG PRODUKTÓW

WYPOSAŻENIE

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

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 PRZESUWNA

Rolki 2 kpl.

Rama systemowa Konstrukcja przesuwna bramy

Słup prowadzący 1 szt.

Słup oporowy 1 szt.

Listwa zębata Do zastosowania napędu 1 szt.

Wkładka z zamkiem hakowym 1 szt.

PANEL

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.

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.

Brąz Czerń GrafitRAL 8017 RAL 9005 RAL 7016

  
KOLORY WYKOŃCZENIA STALI (MALOWANIE PROSZKOWE)

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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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 zapra-
wy klejowej. Gotowe powierzchnie nie wymagają tynkowania, 
ani malowania, ponieważ bloczki posiadają łupaną, dekoracyjną 
strukturę w kilku wariantach kolorystycznych do wyboru. 

ELEMENTY UZUPEŁNIAJÑCE
SERIA AIRBRICKSERIA AIRBRICK

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 da-
chem lub z poddaszem użytkowym, pomieszczeń gospodarczych lub garaży.

KOMPLETNY
SYSTEM

 ELEMENTY UZUPEŁNIAJÑCE | KATALOG PRODUKTÓW

Kolor: biały 
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PIELĘGNACJA I MONTAŻ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
PIELĘGNACJA I MONTAŻ

Na długi czas

W ofercie firmy DREWBET znajdują się również środki do montażu, renowacji i pielęgnacji ogrodzeń łupanych, gładkich 
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.

Fence Topcolor biały
Preparat koloryzujący 
Impregnuje i nadaje kolor. 
Do ogrodzeń białych CUBO

Fence Topcolor grafit
Preparat koloryzujący 
Impregnuje i nadaje kolor. 
Do ogrodzeń grafitowych CUBO

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

 ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE | KATALOG PRODUKTÓW

PIELĘGNACJA OGRODZEŃ

Nazwa Rodzaj opakowania Objętość/waga

Fenceexpert Tuba 300 ml

Fenceprotect Karnister 5 l

Fibar Butelka 1 l 

Cleaner Butelka 1 i 5 l

Fence Topcolor brąz Pojemnik 1 kg

Fence Topcolor czarny Pojemnik 1 kg

Fence Topcolor biały Pojemnik 5 kg

Fence Topcolor grafit Pojemnik 5 kg

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu.

Fenceprotect
Preparat impregnujący.
Impregnuje i podkreśla kolor

Fenceexpert
Klej montażowy do klejenia 
i uszczelniania betonowych 
elementów ogrodzeń

Fibar
Środek do usuwania wykwitów  
i nalotów

Fence Topcolor brąz
Preparat koloryzujący. 
Impregnuje i nadaje kolor. 
Do brązowych daszków

Fence Topcolor czarny
Preparat koloryzujący. 
Impregnuje i nadaje kolor. 
Do grafitowych daszków

Cleaner
Usuwa wykwit 
do ogrodzeń CUBO
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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
zamowienia@drewbet.pl
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