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ALUMINIOWE OGRODZENIA , 
BRAMY, BALKONY I CARPORT Y
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GUARDI jest producentem ogrodzeń, bram, balko-

nów i carportów wykonanych w całości z aluminium. 

Firma posiada w swojej ofercie zarówno klasyczne 

jak i nowoczesne, o unikalnym designie bramy dwu-

skrzydłowe, przesuwne, furtki, przęsła oraz balustra-

dy balkonowe.

Nowoczesne i eleganckie ogrodzenia aluminiowe 

przygotowane są z myślą o tych, którzy cenią sobie 

spokój i prywatność. Ich styl świetnie komponuje 

się z obecnymi trendami w architekturze i budow-

nictwie. Produkty charakteryzuje wysoka jakość 

wykonania, nierdzewność oraz lekkość konstrukcji. 

Szeroki wybór kolorów z pełnej palety RAL zadowoli 

gust najbardziej wymagającego Klienta. 

Dzięki różnorodności modeli GUARDI, każdy znaj-

dzie produkt na miarę swoich oczekiwań. Ponadto, 

producent dostosowuje wymiary poszczególnych 

elementów ogrodzenia do indywidualnych potrzeb 

klienta. Aluminiowe ogrodzenia i balustrady są 

doskonałą alternatywą dla tradycyjnych wyrobów ze 

stali i drewna. Wykorzystanie wysokogatunkowych 

materiałów, malowanych proszkowo, indywidualne 

podejście do każdego projektu oraz odpowiedzialny 

stosunek do ochrony środowiska są gwarancją naj-

wyższej jakości i trwałości. 

Firma GUARDI posiada Certyfikat Jakości i prawo do 

posługiwania się znakiem CE. 

n OBA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło

tel. 13 491 56 39, www.guardi.pl, e-mail: zamowienia@guardi-oba.pl 

oba_guardi wykanczanie 2019.indd   308oba_guardi wykanczanie 2019.indd   308 30.08.2019   12:56:5530.08.2019   12:56:55



in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

3092019

Model Plissee
Modne i proste ogrodzenie wykonane z lameli owalnych, osadzonych w profilach H. 

Zaletą tego modelu jest ułożenie łat w systemie nieprzejrzystym jak i przejrzystym.

Model Nouveau
Klasyczne ogrodzenie wykonane z łat o przekroju 78/19 w układzie poziomym, osa-

dzonych w pionowych profilach U bocznych. Odstępy między łatami wynoszą ok.

40 mm, jest również możliwość wypełnienia w układzie nieprzejrzystym.

Model Linea
Przejrzyste, proste, modne. Wykonane z poziomych łat aluminiowych, pomiędzy 

którymi występuje odstęp 20 mm. Niemożliwe wykonanie w układzie nieprzejrzy-

stym. Zaletą jest montaż elementów na słupkach, co sprawia że są one niewidoczne 

od strony zewnętrznej.

Model Vista
Nowoczesne ogrodzenie aluminiowe przeznaczone dla każdego, kto ceni sobie strefę 

prywatną. Wykonane z poziomych lameli o przekroju 200/19 mm i profili 15/15 mm.

Model Triest
Nowoczesne i praktyczne ogrodzenie aluminiowe, wykonane z poziomych lameli 

o przekroju 150/19 oraz 200/19, osadzonych w pionowym profilu U bocznym. Stan-

dardowy odstęp pomiędzy lamelami wynosi ok. 40 mm, jest również możliwość 

wykonania w układzie nieprzejrzystym.

Model Trento
Aluminiowe ogrodzenie systemowe, przygotowane z myślą o tych, którzy cenią sobie 

spokój i prywatność. Wykonane z poziomych lameli Trento, ułożonych w systemie 

żaluzjowym.

Model Loos
Model Loos różni się od tradycyjnych ogrodzeń. Niezwykły i nowoczesny design na-

daje temu modelowi niepowtarzalny wygląd. Wypełnienie tworzy blacha perforo-

wana RV 10-15, o grubości 2 mm.

Model Venezia
Ogrodzenie aluminiowe Venezia wygląda bardzo efektownie, jak ogrodzenie kute. 

Wykonane z pionowych profili 15/15, osadzonych na poziomych treglach 46/30. 

Wykończenie możliwe w postaci lanc. Odstępy między sztabkami 100 mm.

Model Epos
Model zaprojektowany przez Studio F. A. Porsche. Ogrodzenie wykonane z ułożonych 

pionowo sztabek 50/30 mm oraz poziomej łaty o szerokości 150 mm. Nowoczesne 

i niepowtarzalne – nowa interpretacja klasycznego ogrodzenia.
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