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System Ogrodzeń Stalowych BUDMAT to zupełnie nowy i innowacyjny pomysł na wykonanie ogrodzenia domu, 
posesji, działki a nawet osiedli mieszkalnych i obiektów przemysłowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, którzy spełniając marzenia o domu idealnym potrzebują określonych rozwiązań, Firma BUDMAT wprowadziła                                              
do oferty sztachety stalowe. Ciekawe wzornictwo, nowoczesne rozwiązania montażowe oraz szeroka gama kolorów, 
sprawiają, że ogrodzenia stalowe BUDMAT idealnie komponują się z otaczająca architekturą. Dzięki temu możliwości 
ich zastosowania są nieograniczone a sam system jest szczególnie łatwy i szybki w montażu. Oferowane przez BUDMAT 
pokrycipokrycia dachowe i system rynnowy Flamingo w połączeniu ze Stalowym Systemem Ogrodzeń, tworzą kompleksowe 
rozwiązania wykończenia domu i jego otoczenia.

Sztachety stalowe

System ogrodzeń stalowych



Zalety Systemu Stalowych Ogrodzeń:

wykonany z najlepszej blachy (o zawartości 
cynku do 275 g/m²), która jest powlekana  
wielowarstwowo różnymi powłokami 
organicznymi i stosowana także do produkcji 
blachodachówek i systemów elewacyjnych,

wieloletnie doświadczenie BUDMwieloletnie doświadczenie BUDMAT,
w produkcji z wysokogatunkowych blach 
powlekanych, pozwala na wykonanie 
ogrodzeń stalowych, które wyróżnia 
szczególna trwałość i estetyka (z racji 
użytego do produkcji materiału),

nowoczesny i bardzo estetyczny wygląd,

łatwy w utrzymaniu czystości, łatwy w utrzymaniu czystości, nie wymaga 
specjalnej konserwacji,

szeroki wybór kolorystyki,

swoboda w kształtowaniu linii ogrodzenia swoboda w kształtowaniu linii ogrodzenia 
(montaż z efektem wykończenia w linii 
prostej, fali wypukłej, fali wklęsłej, etc.) przy 
jednoczesnej optymalizacji ilości sztachet w 
przęśle,

ekonomiczny – nie obciąża konstrukcji 
ogrodzenia,

uniwersalne rozwiązania konstrukcyjne,uniwersalne rozwiązania konstrukcyjne,

dobór wysokości ogrodzenia w zależności od 
potrzeb klienta,

swobodna regulacja prześwitu ogrodzenia,

łatwy i szybki montaż (możliwość 
samodzielnego montażu).
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Zalety systemu



Rodzaje sztachet



Kolorystyka

Na życzenie klienta wykonujemy sztachety stalowe w dowolnej palecie barw dostępnej w ofercie Firmy BUDMAT.



Najlepsza jakość stali

Sztachety stalowe produkowane przez firmę BUDMAT® wy-
konywane są z najlepszych blach dostępnych na rynku.

Blachy dostępne są w kilku rodzajach powłok lakierni-
czych: poliester połysk, poliester mat oraz poliester grubo-
warstwowy 50µm z dodatkiem pleksiglasu Prelaq NOVA                           
i Prelaq NOVA Mat.

Blachy te charakteryzują się większą wytrzymałością na ko-
rozję i uszkodzenia mechaniczne.

Dajemy Państwu także możliwość zamówienia sztachetek
w powłoce poliester połysk imitującą strukturę drewna, 
która idealnie komponuje się z otoczeniam.

Powłoka jednostronna

Powłoka Prelaq NOVA

Przekrój blachy

Powłoka dwustronna



Akcesoria

Elementy mocujące systemu ogrodzeniowego
Symbol MS-1 (mocowanie słupka 1szt. na słupek)
• wykonane z blachy ocynkowanej
• mocowane bezpośrednio do fundamentu (podwaliny ogrodzenia)
• UWAGA: mocowania należy dobierać indywidualnie
      w zależności od rodzaju ogrodzenia

Komplet MS-2Komplet MS-2
Symbol MS-2/1 (mocowanie żerdzi cz.1, 2 szt. na słupek)
Symbol MS-2/2 (mocowanie żerdzi cz.2, 2 szt. na słupek)
• Uniwersalne mocowanie żerdzi do słupka
• Nie wymaga wykonania dodatkowych otworów w słupku
• Możliwa dowolna regulacja wysokości żerdzi w słupku

MS-2/1 MS-2/2

Żerdź

Słupek



Symbol MS-3 (mocowanie żerdzi do słupka murowanego)
• Uniwersalne mocowanie żerdzi do słupka murowanego lub betonowanego
• Uniwersalny łącznik do mocowania żerdzi

Mocowanie słupka w betonie

Akcesoria do montażu 
Systemu Ogrodzeń Stalowych 
BUDMAT standardowo 
wykonane są w kolorze 
alucynk.

NNa specjalne życzenie klienta, 
wg wyceny indywidualnej 
akcesoria mogą zostać 
wykonane w wybranym 
kolorze malowanym 
proszkowo.

Akcesoria



Rozmieszczenie sztachet



UWAGA: Rozwiązania systemowe na wykonanie Bram i Furtek w Systemie Ogrodzeń Stalowych BUDMAT wykonywane są na specjalne zamówienie 
klienta, według indywidualnego projektu, wyceny i czasu realizacji.

Bramy i furtki



Producent:

System Ogrodzeń Stalowych
Płock, ul. Otolińska 25
tel. +48 24 268 59 58

e-mail: ogrodzenia@budmat.com.pl
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