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Zapraszamy do świata STYROBUD!
Estetyka, komfort, trwałość to hasła przewodnie działalności STYROBUD. Nasza firma już od ponad 20 lat  

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując wysokiej jakości materiały budowlane wykorzystywane  

w budownictwie inżynieryjnym i małej architekturze. Inspiracje do tworzenia naszych produktów czerpiemy  

z aktualnych trendów i obowiązującej mody, ale cenimy również tradycje i klasyczny styl, aby trafić w gusta  

nawet najbardziej wymagających nabywców. Bogata paleta barw i wzorów daje możliwość wyboru produktów  

dostosowanych do indywidualnych potrzeb kupujących. Wiedząc, że otoczenie domu jest równie ważne jak jego 

wnętrze, proponujemy rozwiązania funkcjonale i gustowne, dające poczucie bezpieczeństwa, ale również cieszące 

oko. Ogrodzenia, kostki brukowe, płyty tarasowe i chodnikowe, krawężniki i obrzeża wykonujemy z pietyzmem, 

aby były solidnym fundamentem ogrodu, a jednocześnie jego ozdobą.

Nasze produkty świetnie nadają się do aranżacji przydomowego zacisza, jak i wielkomiejskich przestrzeni.

W STYROBUD stawiamy na jakość i doświadczenie. Wiemy również jak ważny jest rozwój dlatego doskonali-

my nasze metody, dbając o najwyższy standard wyrobów i ich zgodność z obowiązującymi normami krajowymi  

i unijnymi. Zadowolenie na twarzach klientów jest naszym priorytetem, dlatego stale rozwijamy się by móc  

wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie jest motorem do działania 

i najlepszą nagrodą.
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OGRODZENIA
ŁUPANE
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System ogrodzenia łupanego STYROBUD VERO™ to rozwiązanie, które zapewnia obniżenie nakładu prac oraz szybki efekt finalny. 
Cechuje je niepowtarzalna, wyrazista estetyka łupanego kamiennego bloku, uproszczony i szybki montaż, trwałość oraz jakość.
Elementy połączone zaprawą pozwalają na wykonanie niemal dowolnej bryły co umożliwia zindywdualizowanie finalnego efektu.  
Zapewniają one także idealne dopasowanie do kształtu terenu.

STYROBUD VERO™
OGRODZENIE ŁUPANE

BEZSPOINOWY
MONTAŻ

MNOGOŚĆ 
ZASTOSOWAŃ

PALETA
KOLORÓW

Cechą charakterystyczną ogrodzeń są, eliminujące 
potrzebę fugowania, pionowe i poziome spoiny, płynnie 
łączące słupki i podmurówkę. 

Walorów estetycznych dodaje nieregularność powierzch-
ni bloczków uzyskiwana dzięki technologii mechanicznego  
łupania. Klasyczna forma i stylistyka sprawia, że nasze 
ogrodzenia idealnie komponują się z pozostałą zabudową,  
nie przytłaczając jej. Są one świetnym uzupełnieniem 
przydomowego otoczenia, gdyż wpasowują się w każdą  
aranżację.
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BIANCO CREMO NERO

KOLORYSTYKA



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej. 9www.styrobudbetoniarnie.pl

STYROBUD VERO™
OGRODZENIE ŁUPANE

styl i charakter

Na system ogrodzeń łupanych VERO™ składają się elementy pustaków łupanych oraz wieńczące konstrukcje daszki, osadzone na  
ławie fundamentowej. Bloczki są dostępne w trzech kolorach: CREMO, BIANCO, NERO, przywodzących na myśl odcienie prawdziwego  
piaskowca. Ta naturalna, lecz wyrazista paleta barw, zachwyci wszystkich miłośników kamienia naturalnego i doda charyzmy grodzonej 
posesji. 

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

System ogrodzeniowy z pustaka łupanego STYROBUD tworzą pustaki 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 PV1

wysokość (cm) 16

długość (cm) 38

szerokość (cm) 22

Daszek DV1

wysokość (cm) 6

długość (cm) 23

szerokość (cm) 30

Pustak murkowy PV2

wysokość (cm) 16

długość (cm) 38

szerokość (cm) 22

Pustak słupkowy PV3

wysokość (cm) 16

długość (cm) 38

szerokość (cm) 38

Daszek DV2

wysokość (cm) 16

długość (cm) 23

szerokość (cm) 46

Pustak murkowy PV4

wysokość (cm) 16

długość (cm) 38

szerokość (cm) 38

Gustowny wygląd to nie jedyna zaleta pustaków łupanych. Materiał, z którego wykonujemy nasze ogrodzenia, wykazuje się trwało-
ścią oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Dzięki temu przez wiele lat może cieszyć oko właściciela  
nienaganną prezencją. 

Kolejnym atutem produktu jest bardzo szybki i łatwy montaż. Moduły konstrukcyjne łączone są ze sobą za pomocą zaprawy. Taki spo-
sób wykonania ogrodzenia zapewnia dostosowanie konstrukcji do indywidualnych potrzeb nabywcy, gdyż może ona przybrać dowolny 
kształt i formę. Kompletne ogrodzenia łupane tworzą elementy pustaków łupanych oraz daszki osadzone na ławie fundamentowej. 

Konstrukcja pustaków pozwala na dostosowanie wysokości oraz szybkie łączenie elementów. System zapewnia eliminację kosztownego 
i czasochłonnego systemu fugowania. Pozwala to na wykonanie ogrodzenia w sposób znacząco obniżający koszty budowy.
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OGRODZENIA
GŁADKIE
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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.  

STYROBUD FINI 
OGRODZENIE GŁADKIE

BEZSPOINOWY
MONTAŻ

MNOGOŚĆ 
ZASTOSOWAŃ

PALETA
KOLORÓW

Nowoczesny charakter ogrodzeń, zapewnia prosty i ele-
gancki 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 harmo-
nijną całość. Te małe detale i pietyzm w wykonaniu dodają 
systemowi klasy, potęgując głębie wyrazu.
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GRAFIT STALOWO BIAŁY

KOLORYSTYKA



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej. 17www.styrobudbetoniarnie.pl

STYROBUD FINI™
OGRODZENIE GŁADKIE

harmonia i design

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.

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

wysokość (cm) 20

długość (cm) 36

szerokość (cm) 36

Pustak słupkowy-
-murkowy PF2

wysokość (cm) 20

długość (cm) 25

szerokość (cm) 20

Pustak murkowy PF3

wysokość (cm) 20

długość (cm) 50

szerokość (cm) 20

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.

Daszek DF1

wysokość (cm) 5

długość (cm) 36

szerokość (cm) 36

Daszek DF2

wysokość (cm) 5

długość (cm) 25

szerokość (cm) 20

Daszek DF3

wysokość (cm) 5

długość (cm) 50

szerokość (cm) 20
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PŁOTY
BETONOWE
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Płoty betonowe Styrobud to gustowny, wytrzymały, a jednocześnie bardzo ekonomiczny i łatwy w montażu sposób grodzenia. Swą  
popularność zawdzięczają maksymalnemu dostosowaniu się do potrzeb klientów. Wykonywane są z bardzo wytrzymałego, zbro-
jonego betonu, co gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia. Płoty betonowe zapewniają ochronę i osłonę przed świa-
tem zewnętrznym, dlatego są świetnym rozwiązaniem dla osób ceniących bezpieczeństwo i prywatność. Ich niewątpliwą zaletą jest  
neutralny kolor, dyskretnie wpasowujący się w każde otoczenie. Ogrodzenia betonowe Styrobud dostępne są w wysokościach: 
1.25, 1.50, 1.75, 2.0, 2.25, 2.50

PŁOTY BETONOWE

Szeroka gama wzorów pozwala na stworzenie unikalnej  
formy ogrodzenia, idealnie oddającej preferencje właścicie-
la. Prostota i estetyka płotów betonowych sprawia, że mogą 
być stosowane do odgradzania prywatnych posesji, działek, 
ogrodów, firm czy placów, harmonijnie komponując się   
z charakterem danego obiektu. 

Szybki i łatwy montaż ogrodzeń  umożliwia zastosowanie 
słupków łączących.

W naszej ofercie jest 37 wzorów płotów betonowych. 

Aby ułatwić Państwu szybką identyfikację danego wzoru, wprowadzliśmy oznaczenia dla każdego z jego elementów. W nawiasach  
podajemy symbole, które definiują wzór. 

Przy skadaniu zamówienia można posługiwać się tą symboliką.

wzór X (A / B / C)

A

B

C Wysokość  
słupków:
1.25, 1.50, 1.75, 
2.0, 2.25, 2.50



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej. 23www.styrobudbetoniarnie.pl

wzór 1 (A / A / B) wzór 2 (C / D / E,e) wzór 3 (F / G / E,e)

wzór 7 (M / M / B) wzór 8 (M / I / J,j) wzór 9 (M / B / J,j)

wzór 4 (F / G / G) wzór 5 (H / I / J,j) wzór 6 (K /L / J,j)

wzór 10 (N / J/ j) wzór 11 (O / P / R) wzór 12 (S / T / U)

wzór 13 (W / T / U) wzór 15 (Y / Z / J,j)wzór 13 (W / T / U) wzór 14 (X,x / X,x / X,x)
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wzór 16 (AA / AA / J,j) wzór 17 (BB / X,x / X,x) wzór 18 (CC / DD / J,j)

wzór 19 (EE / FF / J,j) wzór 20 (GG / GG / B) wzór 21 (JJ / JJ / II)

wzór 22 (V / JJ / RR,rr) wzór 23 (JJ / II / II) wzór 24 (Q / II / II)

wzór 20 (GG / GG / B)

wzór 25 (V / II / II) wzór 26 (KK / KK / KK) wzór 27 (LL/ MM,mm / MM,mm)

wzór 28 (NN / MM,mm / MM,mm) wzór 29 (OO / PP / RR,rr) wzór 30 (SS / RR,rr / RR,rr)



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej. 25www.styrobudbetoniarnie.pl

wzór 31 (TT / TT / TT) wzór 32 (UU / UU / UU) wzór 33 (WW, PP, RR,rr)

wzór 34 (ZZ / J,j) wzór 35 (VV / YY / XX,xx) wzór 36 (XXX / X,x / X,x)

wzór 37 (VVV / xx / XX,xx)

od 55 cm 
do 90 cm

Jedną z największych zalet ogrodzeń betonowych jest ich odporność na 
działanie wszystkich niekorzystnych warunków pogodowych. Beton dobrze 
znosi intensywne promienie słoneczne, podwyższony poziom wilgoci czy 
też skrajnie niskie temperatury. Możemy zatem śmiało stwierdzić, że mon-
taż ogrodzenia betonowego jest bardzo opłacalny pod względem finanso-
wym. Taka konstrukcja to jednorazowy wydatek, który nie będzie wyma-
gał kosztownej konserwacji ani czasochłonnych napraw. Jeśli zestawimy ze 
sobą cenę budowy ogrodzenia betonowego z jego żywotnością, wówczas 
stwierdzimy iż jest to jedno z najbardziej ekonomicznych i wielofunkcyjnych 
rozwiązań.
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SYSTEMY 
POD SIATKĘ
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System podmurówek ogrodzeniowych STYROBUD to prosty i tani sposób na wykonanie podwalin pod systemy siatkowe bądź  
panelowe. Oferujemy deski podwalinowe w tradycyjnej wersji oraz deski gładkie. Nasze deski charakteryzują się wysokim zagęszczeniem 
betonu, co przekłada się na wysoką wytrzymałość mechaniczną jak i odpornością na warunki atmosferyczne.

SYSTEMY POD SIATKĘ

Oferujemy deski o różnych grubościach oraz długościach, 
aby spełnić preferecje Klienta. Łączenie desek wykonuje się 
z zastosowaniem łączników betonowych, które nie ingerują 
w konstrukcje prefabrykatów. Pozwala to na łatwy, wygod-
ny i szybki montaż. Nasze doświadczenie, nowoczesny park 
maszynowy i fachowa obsługa gwarantuje krótkie terminy 
realizacji dużych zamówień. Nigdy nie mamy problemów ze 
stanami magazynowymi.

deska 
podwalinowa

Ustawiając podmurówkę należy pamiętać, że wymiar między górną krawędzią fundamentu słupka, a dolną krawędzią ogrodzenia jest 
sumą wysokości zastosowanego łącznika, spoiny łączącej łącznik z fundamentem, oraz przerwy między górną krawędzią podmurówki,  
a dolną krawędzią przęsła ogrodzeniowego, które powinno wynosić od 2 do 5 cm.

Załadunek i rozładunek desek betonowych powinien być wykonany wyłącznie w pozycji pionowej. Niedopuszczalne jest przenoszenie 
desek betonowych w poziomie ze względu na niekorzystne siły działające na elementy. Deski mają prawo wyginać się, co może spowo-
dować pęknięcia na powierzchni betonu, a nawet trwale uszkodzić element.

deska 
podwalinowa

ŁĄCZNIKI  - TYP H

ŁĄCZNIKI  - TYP STANDARD



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej. 29www.styrobudbetoniarnie.pl

MODEL SYMBOL d (cm) h (cm) g (cm) Waga (kg) Pakowanie

DESKA 03 DCS03-2450x270x45 245 27 4,5 ~53 46  szt./pal
DESKA 03A DKS03A-2390x250x45 239 25 4,5 ~45 46 szt./pal
DESKA 04 BEZ FAZY DGS04-2310x230x65 231 23 6,5 ~70 22szt./pal
DESKA 05

DGS05-2390x230x65
DGS05-2500x230x65
DGS05-2610x230x65

239 23 6,5 ~78 22 szt./pal

250 23 6,5 ~82 22 szt./pal

261 23 6,5 ~85 22 szt./pal
DESKA 05A DGS05A-2390x230x55 239 23 5,5 ~62 26 szt./pal
DESKA 06* DGS06-3000x250x80 300 25 8 ~41,5 / mb 18 szt./pal
DESKA 07 DGH07-2460x200x50 246 20 5 ~53 28 szt./pal
DESKA 08 DGH08-2460x250x50 246 25 5 ~66 28 szt./pal
DESKA 09 (CEOWNIK) DGC09-2500x200x50 250 20 5 ~66 28 szt./pal
DESKA 10 (CEOWNIK) DGC10-2500X250X50 250 25 5 ~66 28 szt./pal

DESKI PODWALINOWE
Elementy systemu pod siatkę

DESKA 04 - 
BEZ FAZY

d

h

g

deska 
podwalinowa 03

deska 
podwalinowa 03a

deska 
podwalinowa 05a

deska 
podwalinowa 07

deska 
podwalinowa 08

deska 
podwalinowa 09

*- dostępny na zamówienie

DESKI  
Z FAZĄ

DGS04-2310x230x65
RODZAJ DESKI:

G - GŁADKA
K - „KASETON”
C - „CEGIEŁKA”

JAK ODCZYTYWAĆ SYMBOL

TYP 
ŁĄCZNIKA

DŁUGOŚĆ
DESKI

WYSOKOŚĆ
DESKI

MODEL
DESKI

GRUBOŚĆ
DESKI
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ELEMENTY ŁĄCZENIOWE
Elementy systemu pod siatkę

MODEL SYMBOL d (cm) s (cm) h (cm) o (cm) Waga (kg) Pakowanie

STARTOWY ŁSH20-1W
ŁSH25-1W 18 18 20/25 6 13 120 szt./pal

PRZELOTOWY ŁPH20-2W 
ŁPH25-2W 23 18 20/25 6 13 /16 96 szt./pal

NAROŻNY ŁNH20-2W
ŁNH25-2W 23 18 20/25 6 13 /16 100 szt./pal

ROZGAŁĘŹNY ŁRH20-3W 
ŁRH25-3W 23 18 20/25 6 13 /16 100 szt./pal

KRZYŻOWY ŁKH20-4W
ŁKH25-4W 23 18 20/25 6 13 /16 100 szt./pal

ŁĄCZNIKI STANDARD

STARTOWY ŁSS23-1W 25 20 23 8 ~17 60 szt./pal

PRZELOTOWY

ŁPS30-2W-03 Ø18-20 24 30 Ø7 ~16 64 szt./pal

ŁPS25-2W-03A 25 20 25 10x10 ~10,5 72 szt./pal

ŁPS23-2W-05A 25 20 23 10x10 ~10,5 72 szt./pal

ŁPS23-2W-04/05 25 20 23 12x10 ~10,5 72 szt./pal

ŁPS23-2W-06 25 20 23 14x10 ~10,5 64 szt./pal

NAROŻNY ŁNS23-2W 25 20 23 7X3 ~14 72 szt./pal

Łączniki betonowe wibroprasowane przeznaczone do  
łączenia desek betonowych na słupku ogrodzenia. 
Specjalny ksztat łączników zbliżony do litery H, umożliwia 
łączenie podmurówki bez ingerencji w słupek ogrodzenia  
i minimalizuje możliwość jego uszkodzenia. 

d

h

s

o

Ł P S 2 3 - 2 W
SKRÓCONA 

NAZWA 
ŁĄCZNIKA

JAK ODCZYTYWAĆ SYMBOL ŁĄCZNKA

-06A*

*OPCJONALNY KOD 
TYLKO DLA ŁĄCZNIKÓW ŁPS

TYP 
ŁĄCZNIKA

WYSOKOŚĆ 
ŁĄCZNIKA

ILOŚĆ
WPUSTÓW
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Łącznik przelotowy 
(ŁPH20-2W / ŁPH25-2W)

Łącznik narożny
(ŁNH20-2W / ŁNH25-2W)

Łącznik startowy / końcowy
(ŁSS23-1W)

Łącznik narożny
(ŁNS23-2W)

Łącznik przelotowy 
(ŁPS23-2W-XX / ŁPS25-2W-03A / 

ŁPS30-2W-03)

Łącznik startowy / końcowy
(ŁSH20-1W / ŁSH25-1W)

ŁĄCZNIKI  - TYP H

ŁĄCZNIKI  - TYP STANDARD

Łącznik rozgałęźny  
(ŁRH20-3W / ŁRH25-3W)

Łącznik krzyżowy
(ŁKH20-4W / ŁKH25-4W)
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OGRODZENIA
MIESZANE
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Ogrodzenia mieszane STYROBUD to prosty i tani sposób na ogrodzenie posesji. Do systemu zaliczamy murki o różnych wzorach, słupki 
ogrodzeniowe oraz daszki. 

OGRODZENIA MIESZANE

MODEL dostępna długość (cm) g (cm) h (cm) waga (kg) pakowanie

S4

200 / 225 / 250 / 275 / 300

10 25,5 ~41,5 14 szt./pal

S5 8 25,5 ~40,5 16 szt./pal

S6 9 24,5 ~40 16 szt./pal

S8 7,5 23 ~33,5 18 szt./pal

S11 7,5 23 ~32,5 18 szt./pal

S17 8 25 ~34,5 18 szt./pal

S4

S5

S6

S8

S11

S17

SZARY CZERWONY BRĄZOWY

KOLORYSTYKA

d

h

g

GRAFIT*



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej. 35www.styrobudbetoniarnie.pl

Słupki to gotowe elementy ogrodzenia. Wykonane z wysokiej jakości betonu mogą służyć przez wiele lat. Dodatkowym atutem jest ich 
łatwy i prosty montaż.

SŁUPKI OGRODZENIOWE

Model długość (cm) szerokość (cm) wysokość (cm) waga (kg) pakowanie

S6 28 27 24 ~17,5 60 szt./pal

S16 39 27 24 ~27 40 szt./pal

S17 26 26 25 ~18 60 szt./pal

S27 38 27 25 23 40 szt./pal

S6 S16S17 S27

Model długość (cm) szerokość (cm) wysokość (cm) waga (kg) pakowanie

S4 29 29 25 ~20 60 szt./pal

S14 39 27 24 ~27 40 szt./pal

S5 26 26 25 ~18 60 szt./pal

S15 38 27 25 23 40 szt./pal

S4 S14 S5 S15
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Model długość (cm) szerokość (cm) wysokość (cm) waga (kg) pakowanie

S8 25 25 24 ~16 60 szt./pal
S18 37 25 24 ~22 45 szt./pal
S111 26 26 24 ~18 60 szt./pal
S11 38 25 31 ~34,5 36 szt./pal
S10 39 39 31 ~42,5 18 szt./pal

S8 S18 S111

S11 S10

DASZKI MURKOWE / SŁUPKOWE

Model długość (cm) szerokość (cm) wysokość (cm) waga (kg) pakowanie

A14 50 50 34 ~22 32 szt./pal
A114 35,5 35,5 22 ~6,5 72 szt./pal
A144 35 35 18 ~4,5 98 szt./pal
A11 35 35 13,5 ~2,5 162 szt./pal

A12 A11



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w katalogu,
gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety kolorystycznej. 37www.styrobudbetoniarnie.pl

Model długość (cm) szerokość (cm) wysokość (cm) waga (kg) pakowanie

A2* (z otworem) 32 32 10 ~12 34 szt./pal
A02 39 39 10 ~18 20 szt./pal
A22 45 45 13,5 ~30,5 20 szt./pal
A222 49 49 11,5 ~30,5 20 szt./pal
A4 36 35,5 36 ~25,5 10 szt./pal
A44 47 43 27 ~40,5 8 szt./pal
A12 47 34 11 ~18,5 34 szt./pal
A1 32 39 19 ~21 18 szt./pal

AD1 47 38 19 ~26 18 szt./pal

A2 A14 A02

A1 A4

Słupek leśny / malinowy to rozwiązanie dla rolnictwa jak i leśnictwa. W prosty sposób pozwala tworzyć nowoczesne rusztowanie 
zabezpieczające krzewy i drzewa owocowe. Dzięki wielu otworom przelotowym wyśmienicie sprawdza się jako ogrodzenie w lesie czy 
na dziace rekreacyjnej. 

SŁUPEK LEŚNY / MALINOWY

Model wysokość (cm) wymiar podstawy (cm) pakowanie

Słupek malinowy / leśny

200

9x8 35 szt./pal
250
270
300
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PIELĘGNACJA OGRODZEŃ
Ogrodzenia murowane są solidne i praktycznie nie wymagają konserwacji, warto o nie zadbać tak, aby cieszyły oko 

właściciela pięknym i estetycznym wyglądem przez wiele lat.

Pielęgnacja ogrodzenia będzie prostsza, jeśli zabezpieczymy je już na etapie budowy. Bardzo ważnym krokiem 

jest zastosowanie preparatów uszczelniających, które zniwelują wnikanie wilgoci do rdzenia betonowego. W tym 

celu należy umieścić odpowiedni środek, na przykład klej, w szczelinach między bloczkami. Podobną rolę spełnia 

impregnacja muru, która chroni go przed zawilgoceniem i wchłanianiem zanieczyszczeń. Najlepiej wykonać ją po 

upływie miesiąca od ukończenia jego budowy. Dzięki impregnatom niestraszna nam jest zewnętrzna korozja 

betonu, powodowana takimi czynnikami  jak warunki atmosferyczne. Pomogą one też zachować naturalne

piękno, czy kolor materiału, z którego wykonano ogrodzenie. Tak zabezpieczoną konstrukcję wystarczy w miarę 

systematyczne czyścić. Wówczas mamy gwarancję, że będzie nas zachwycać prezencją przez długi czas. Mycie 

ręczne może być bardzo czasochłonne i nie zawsze skuteczne, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie użycie myjki 

ciśnieniowej, która w mgnieniu oka upora się ze zgromadzonym na powierzchni betonu brudem.

Jeśli na etapie wznoszenia ogrodzenia nie zastosowaliśmy żadnej z powyższych metod, samo jego późniejsze prze-

mycie może nie wystarczyć. Należy wtedy sięgnąć po środki, które pozwolą nam uporać się z naroślami, wyrasta-

jącym między innymi  w szczelinach muru, czy białymi plamami i zaciekami pojawiającymi się na jego powierzchni. 

Z tymi pierwszymi poradzą sobie substancje zwalczające mchy i porosty, na te drugie polecamy specyfiki 

eliminujące wykwity wapienne. Niestety, nawet najlepsza pielęgnacja ogrodzenia może nie sprostać warunkom 

atmosferycznym, które negatywnie wpływają  na jego stan i wygląd. Warto, więc stosować preparaty chemiczne, 

chroniące nasze parkany przed niekorzystnym działaniem klimatu.

Przestrzegając tych kilku prostych zasad, możemy być spokojni o kondycje i wygląd ogrodzenia, gdyż przez długi 

okres będzie się ono prezentowało tak samo dobrze, jak w dniu jego ukończenia.
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PrzemyślKraków
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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


