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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. Prosty kształt pustaków pozwala na zbudowanie ogro-
dzenia z przęsłami lub pełnego muru.

STYROBUD FINI™
OGRODZENIE GŁADKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pustak Słupkowy PF1
 
Długość:  36 cm
Szerokość:  36 cm
Wysokość:  20 cm
Waga:  ~33 kg
Ilość na palecie: 30 szt.

Pustak Słupkowo-Murkowy PF3
 
Długość:  50 cm
Szerokość:  20 cm
Wysokość:  20 cm
Waga:  ~24 kg
Ilość na palecie: 50 szt.

Daszek DF1
 
Długość:  36 cm
Szerokość:  36 cm
Wysokość:  5 cm
Waga:  ~13,5 kg
Ilość na palecie: 72 szt.

Daszek DF3
 
Długość:  50 cm
Szerokość:  20 cm
Wysokość:  5 cm
Waga:  ~11 kg
Ilość na palecie: 120 szt.

Połówki pustaków PF3
 
Pustaki PF3 mają specjalne nacięcia. Dzięki temu  
z łatwością możemy podzielić je na pół. 

Pozwala to na dopasowanie pustaków do długo-
ści ogrodzenia i uzyskanie odpowiednich wzorów 
ułożeniowych (np. tzw. „cegiełkę”) 
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Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą najnowszą paletę kolorystyczną dla naszych ogrodzeń gładkich Styrobud Fini™. 
9 żywych, pięknych barw sprawdzi się w każdej aranżacji. Nowa paleta kolorostyczna powstała w oparciu o technologię Styrobud 
Aqua Subsisto™, która gwarantuje piękny i trwały kolor, oraz odporność przed czynnikami zewnętrznymi.

Stalowo-biały

STYROBUD FINI™
OGRODZENIE GŁADKIE

Piaskowy
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Korten

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 grodzenia, który nie 
wymaga stosowania spoin pionowych, przez co obniża czas, ale również i koszty budowy. 

STYROBUD FINI™
OGRODZENIE GŁADKIE

Bianco
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Cappuccino

Grafitowy
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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.

STYROBUD FINI™
OGRODZENIE GŁADKIE

Kasztanowy

Agat

(*kolor dostępny na specjalne zamówienie)
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Polub nas w sieci!

/styrobudbetoniarnie

@styrobud

styrobud

Przedstawione kolory produktu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczy-
wistej palety kolorystycznej z przyczyn technicznych.
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Rzeszów

Trzeboś

Dębica

Krosno
Sanok

Przemyśl
Kraków Tarnów

Kielce

Lublin

Zamość

Kraśnik

Ostrowiec
Świętokrzyski

STYROBUD B.T.K RADOMSCY  
SIEDZIBA FIRMY

Trzeboś, ul Górna 194
36-050 Sokołów Małopolski

tel. : 17 77 27 930

ODDZIAŁ RZESZÓW 
(BETON TOWAROWY)

ul. Ciepłownicza
35-001 Rzeszów

tel. : +48 607 106 790

OGRÓD WYSTAWOWY
ul. Warszawska 284
tel.  +48 665 690 255

ODDZIAŁ KROSNO 
(BETON TOWAROWY  

I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)
Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 24

38-457 Szczepańcowa
tel. : +48 722 112 113

PARTNER HANDLOWY

09121989101220


