OGRODZENIA
GŁADKIE
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STYROBUD FINI
OGRODZENIE GŁADKIE

BEZSPOINOWY
MONTAŻ

MNOGOŚĆ
ZASTOSOWAŃ

PALETA
KOLORÓW

Ogrodzenia gładkie to zupełna nowość w naszej ofercie. Ze względu na swoje liczne walory cieszą się one niezwykłą popularnością
i są obecnie najczęściej wybieranym sposobem grodzenia. Ogrodzenie wykonane jest z pustaków modułowych cechujących się niską
nasiąkliwością i mrozoodpornością. Materiał ten zdolny jest oprzeć się niekorzystnemu wpływowi czynników atmosferycznych, oraz
uszkodzeniom mechanicznym, co przedłuża jego trwałość i estetyczny wygląd.

Nowoczesny charakter ogrodzeń, zapewnia prosty i elegancki design, który z geometryczną precyzją komponuje
się z otoczeniem. Pustaki modułowe, barwione w masie,
dostępne są w dwóch odcieniach. Ich gładka powierzchnia
idealnie współgra z delikatną linią spoin, tworząc harmonijną całość. Te małe detale i pietyzm w wykonaniu dodają
systemowi klasy, potęgując głębie wyrazu.
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KOLORYSTYKA

GRAFIT
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STALOWO BIAŁY

harmonia i design

AQUA SUBSISTO™
Technologia zwiększająca estetykę, parametry i odporność
ogrodzeń STYROBUD. Rozwiązanie poprawia ochronę przed
zabrudzeniami, warunkami atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi czynnikami. Zwiększa również trwałość koloru oraz ułatwia
czyszczenie.

STYROBUD FINI™
OGRODZENIE GŁADKIE

STYROBUD FINI™ jest zawsze dopasowany do preferencji Klienta. Z powodzeniem może być wykorzystany zarówno jako niski murek
otaczający posesję jak i wysokie ogrodzenie, który zapewni prywatność i bezpieczeństwo.

Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej.

www.styrobudbetoniarnie.pl
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STYROBUD FINI™
Elementy systemu

System ogrodzeniowy z pustaka gładkiego STYROBUD tworzą bloczki o różnych rozmiarach, uzupełnione o elementy wspólne dla
wszystkich systemów (fundamenty jak i daszki). Konstrukcja pustaków pozwala na korektę wysokości oraz szybkie łączenie elementów,
co w znaczny sposób obniża koszty dostawy.

Pustak słupkowy

PF1

Pustak słupkowy-murkowy

PF2

wysokość (cm)

20

wysokość (cm)

20

długość (cm)

36

długość (cm)

25

szerokość (cm)

36

szerokość (cm)

20

Pustak murkowy

PF3

wysokość (cm)

20

długość (cm)

50

szerokość (cm)

20

Daszek

DF1

Daszek

DF2

wysokość (cm)

5

wysokość (cm)

5

długość (cm)

36

długość (cm)

25

szerokość (cm)

36

szerokość (cm)

20

Daszek

DF3

wysokość (cm)

5

długość (cm)

50

szerokość (cm)
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Szerokie spektrum aranżacyjne jest zdecydowanym atutem tego systemu i sprawia, że ogrodzenia gładkie są jeszcze chętniej
wybieranym rozwiązaniem. Mówiąc o zaletach nie możemy zapomnieć o bardzo szybkim i łatwym montażu fragmentów grodzenia, który
nie wymaga stosowania spoin pionowych, przez co obniża czas, ale również koszty budowy.
Warto wspomnieć, że pustaki gładkie świetnie sprawdzają się nie tylko jako budulec murów ogrodowych, ale również murów oporowych,
elewacji czy elementów małej architektury.
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