
Ogrodzenia sztachetowe, 

żaluzyjne, modułowe 
Pale, shutter and module fences 



Ogrodzenie sztachetowe
Pale fences

Ogrodzenia sztachetowe są ogrodzeniami najbar-
dziej klasycznymi. Pionowo ustawione sztachety 
dobrze komponują się z tradycyjną architekturą. 

Dzięki różnym rozstawom można wybrać model, 
który zapewni nam idealne do naszych potrzeb 
poczucie prywatności albo wyeksponuje nasz dom 
i ogród. Szeroka gama kolorystyczna gwarantuje, 
że ogrodzenie można dopasować do każdego ro-
dzaju zabudowy. 

To idealne rozwiązanie dla sympatyków tradycyj-
nych rozwiązań w nowoczesnym wydaniu.

Pale fences are the most classic type of fences. 
Boards are placed vertically and they go well with 
traditional type architecture. 

that will provide us with the level of privacy mat-
ching our needs or will display our house and gar-
den. The wide variety of colors guarantees that it 
will be possible to match the fence with every type 
of constructions. 

It’s an ideal solution for supporters of traditional 
solutions presented in a modern way.

Cechy:

• Klasyczny wygląd
• Dobrze komponuje się w aranżacji               

z tradycyjnym budownictwem
• Układ sztachet zapewnia prywatność           

i dyskrecję

Features:

• A classical look 
• Composes well in an arrangement with 

traditional architecture
• A railing set ensures privacy and discretion
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|  MODEL PS 001

|  MODEL PS 002 |  MODEL PS 003

Zabezpieczenie
antykorozyjne

Ocynkowanie ogniowe,
lakierowanie proszkowe
Proces malowania 
spełnia normę
PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Proces spawania 
spełnia normę
PN-EN ISO 38344

Szeroka gama kolorystyczna gwarantuje, że ogrodzenie 
można dopasować do każdego rodzaju zabudowy.
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Ogrodzenia żaluzyjne
Shutter fences

Cechy:

• Stal ocynkowana + malowanie proszkowe 
gwarancją najwyższej jakości

• 
• Nowoczesny projekt
• Różnorodna kolorystyka
• Bogate wyposażenie dodatkowe

Features:

• Aluzinc sheet + Powder coating guarantee 
the highest quality.

• 100% of privacy
• Modern design
• Diverse colors
• Rich additional accessories

-
nym, poziomym układem płaskich sztachet, które 
swoim wyglądem nawiązują do znanych z domów 
– żaluzji. 

Gwarantują poczucie prywatności, dzięki stosun-
kowo niewielkim prześwitom pomiędzy poszcze-
gólnymi sztachetami. Występują w wielu kolorach, 
dzięki czemu ogrodzenie może nabrać indywidual-
nego charakteru. 

Świetnie wyglądają wraz z tradycyjnym, jak i nowo-
czesnym budownictwem.

Shutter fences are characterized by atypi - cal, ho-

way they look reference to – known to us from ho-
mesblinds. 

They guarantee the sense of privacy, due to re-
latively small clearances between certain boards. 
They are available in many colors which may give a 
fence an individual touch. 

They look great with traditional as well as modern 
constructions.

|  MODEL PS 004 BRAMA SAMONOŚNA / SELF-SUPPORTING GATE
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|  MODEL PS 004 PRZĘSŁO / BAY

|  MODEL PS 004 FURTKA / WICKET GATE

|  MODEL PS 004 BRAMA UCHYLNA / SWING GATE

Zabezpieczenie
antykorozyjne

Ocynkowanie ogniowe,
lakierowanie proszkowe
Proces malowania 
spełnia normę
PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Proces spawania 
spełnia normę
PN-EN ISO 38344
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Ogrodzenia modułowe
Module fences

Cechy:

• Stal ocynkowana + malowanie proszkowe 
gwarancją najwyższej jakości

• 
• Nowoczesny projekt
• Różnorodna kolorystyka
• Bogate wyposażenie dodatkowe

Features:

• Aluzinc sheet + Powder coating guarantee 
the highest quality.

• 100% of privacy
• Modern design
• Diverse colors
• Rich additional accessories

MODEL P305 + PS 005 

Co powiesz na połączenie ogrodzenia żaluzyjnego 
z ogrodzeniem modułowym?

Tym razem sięgnęliśmy po sprawdzone rozwiąza-
nia innych modeli i połączyliśmy ze sobą. Efektem 
jest model P305 z unikatową żaluzją PS 005. 

Z modelu P305 czerpiemy wszystko co najlepsze. 
Łatwość montażu, lekkość konstrukcji, wytrzy-
małość materiału oraz niepowtarzalną estetykę. 
Wszystko to podkreśliliśmy dodatkowym modułem 
z charakterystycznym układem sztachet przypomi-
nającym żaluzje.

 

This time, we reached for tried and tested solu - 
tions from other models and connected with each 
other. The result is the P305 model with the uni - 
que PS 005 shutter. 

We get the best from the P305. Easy assembly, li - 
ghtweight construction, material strength and uni 
- que aesthetics. We have emphasized all this with 
an additional module with a characteristic rail sys - 
tem resembling a blind.
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|  ŻALUZJA CZERWONA / RED SHUTTER

|  ŻALUZJA CZARNA / BLACK SHUTTER

|  ŻALUZJA BIAŁA / WHITE SHUTTER

Zabezpieczenie
antykorozyjne

Ocynkowanie ogniowe,
lakierowanie proszkowe
Proces malowania 
spełnia normę
PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Proces spawania 
spełnia normę
PN-EN ISO 38344
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|  Słupek EQ / EQ post

|  Mechanizm bram łamanych / Folding gate mechanism

|  Uchwyt do automatyki / Bracket for the automatic drive

|  Automatyka do bram / Gates automotion

-
ności. Otwieraj furtkę i/lub bramę za pomocą aplikacji mobilnej 
(Android/iOS), wybierz opcje z szyfratorem lub czytnikiem linii 
papilarnych. Nie zapomnij również o dodatkach: efektownym 
wypaleniu numeru posesji wraz z podświetleniem, lampce LED 
oraz gniazdku elektrycznym.

easier. Open the wicket and / or the gate with a mobile appli-
cation (Android/iOS), select options with a digital code lock or a 
biometric lock. Also, do not forget about extras: an impressive 
laser-cut property number with a backlight, LED lamp and elec-
tric socket.

Idealny gadżet dla wszystkich, którzy uważają, że skrzynka na 
listy psuje efekt wizualny ogrodzenia. Właśnie dla nich powstał 
Invisible Post Box. Skrzynka wygląda bardzo dyskretnie, nie wy-
staje poza linię ogrodzenia, dzięki temu zachowuje ono este-
tyczną linię bez żadnych wypukłości i wystających elementów. 
(* dostępna z modelem p82 oraz p102).

A perfect gadget for those that say a letterbox disturbs the look 
of the fence. The Invisible Post Box has been designed just for 
them. The letterbox looks very discreet, it does not stick outsi-
de the fence line, thus keeping an aesthetic line with no bumps 
or protruding elements. (*available with the models p82 and 
p102).

Prosty gadżet, który zadba o bezpieczeństwo domu. 

A simple gadget that will keep you safe home.

Dopracuj najdrobniejszy detal Twojego ogrodzenia. Zastąp 
zwykłe pochwyty efektowną stalą nierdzewną. Masywny kształt 
oraz prosty design dodadzą Twojemu ogrodzeniu wyjątkowej 
elegancji.

Iron out even the smallest details of your fence. Replace regular 
handrails with impressive stainless steel ones. Their solid sha-
pe and simple design will make your fence remarkably elegant.

Brakuje Ci miejsca na otwarcie klasycznej bramy uchylnej? 
Wybierz bramę łamaną. Doskonale sprawdzi się w sytuacjach 
niewystarczającej ilości miejsca między światłem wjazdu, a bu-
dyniem, wjazdem ze zbyt stromym podjazdem czy zakrętem tuż 
za bramą. 

Have you got too little space to open a conventional swing 
gate? Choose a folding gate. It will be an ideal solution whe-
never there is not enough space between the entrance and 
the building, the driveway is too steep or there is a turn right 
behind the gate.

Akcesorium dedykowane dla lekkich palisad Konsport. Pozwala 
na montaż ramion automatów bramowych do skrzydła bramy. 
Konstrukcja zapewnia szerokie możliwości regulacji położenia 
uchwytu dla uzyskania najlepszej pracy ramion automatu.

An accessory designed for light palisades from Konsport. It al-
lows for attachment of the gate automation kits’ arms to the 
gate leaves. The construction ensures a variety of possibilities 
to adjust the bracket placement in order to achieve the most 

Otwieraj bramę pilotem lub aplikacją mobilną. Dobierz do swo-

włoskiej marki BFT. W ofercie dostępne napędy do bram sa-
monośnych oraz uchylnych. Solidna konstrukcja słupka oraz 
niezwodne napędy BFT gwarantują bezawaryjną pracę przez 
długie lata.

Open the gate with a remote control or mobile application. 

includes drives designed for self-supporting and swing gates. 
A solid construction of the post and reliable drives from BR gu-
arantee faultless operation for many years.

|  Niewidzialna skrzynka na listy / Invisible letter-box *

|  Hydrauliczny samodomykacz / Hydraulic self-closer

|  Pochwyty ze stali nierdzewnej / Stainless steel handrails

Akcesoria 
Accessories
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|  Kolory specjalne / Special colors

|  Maskownica do bram uchylnych / Cover plate for swing gates

|  Lampa oświetleniowa LED / LED lamp

|  Zintegrowana płyta do bram samonośnych / Integrated 
    board for self-supporting gates.

|  Rygiel LOCINOX / LOCINOX latch

|  Alternatywne górne prowadzenie / Alternative top guide

Postaw swoje ogrodzenie na solidnej konstrukcji. W ofercie 
znajdziesz proste betonowe płyty albo z fakturą imitującą cegłę. 
Wolisz bardziej efektowny wzór? Sprawdź płyty XPS w wariancie 
z dekoracją z tynku lub blachy poliestrowej. 

simple or brick textured concrete slabs. Would you rather go 
for a more impressive pattern? Check the version of the XPS 
slabs with a plaster or polyester plate decoration.

|  Podmurówki i gabiony / Foundations and Gabions

Paleta kolorów klasycznych to dla Ciebie za mało? Wybierz 
       bul ąnawozilatem ąrutkurts mytyrkop ezrolok w einezdorgo

w wariancie struktur drobnych.

Is the regular colour chart not enough for you? Select a fence 

Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit występujący mię-
dzy skrzydłami bramy uchylnej. Masywna konstrukcja maskow-
nicy zakrywa cały prześwit, zapewniając większą prywatność. 
Dodatkowo poprawia wizualny odbiór ogrodzenia, zwłaszcza w 
modelach o zwartej i zamkniętej konstrukcji. 

An additional solution that covers the clearance between the 
swing gate leaves. The massive construction of the plate covers 
the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it 
improves the visual appearance of the fence, especially in the 
case of the models of compact and closed construction.

Lampka wyposażona w czujnik zmierzchu. Pasuje do wszystkich 
11 opcji słupka EQ Konsport. Wykonana ze stali nierdzewnej 
o tej samej fakturze jak każda opcja wyposażenia słupka EQ. 
Lampka doświetla panel z wyposażeniem słupka ułatwiając jego 
obsługę w nocy. 

A lamp equipped with a dusk sensor. It is compatible with all 
the 11 options of the Konsport EQ post. It is made of stainless 
steel of the same texture as any other equipment option of 
the EQ post. The lamp illuminates the equipment panel which 
makes its night operation easier.

Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiąza-
nie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowa-
nego wózka jezdnego, dobranego idealnie do długości stoso-
wanej bramy. 

It is only available together with the Konsport gate automation 
kit post. The solution facilitates installation of a self-supporting 
gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the 
length of the gate.

Rygiel do bramy uchylnej. Zapobiega otwarciu skrzydła bra-
my. Wyposażony dodatkowo w rozwiązania uniemożliwiające 
otwarcie rygla z zewnątrz przez osoby niepowołane.

Swing gate latch. It prevents the gate leaf from opening. Addi-

from the outside by unauthorised people.

Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków pro-
wadzących. Prowadzenie górne może być montowane zarówno 
do muru jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm. 
Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogro-
dzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad 
(PP001 N,W,C,CC).

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be 
attached either to the wall or to posts of the minimum diame-
ter of 100x100mm. The alternative top guide is unavailable for 
the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) 
and light palisades (PP001 N,W,C,CC).

Akcesoria 
Accessories
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Lampka 

słupkowa BLIX
Dostępna dla słupów o przekroju 
80x80, 100x100, 120x120, dostępna 
w 2 wariantach – kolor biały oraz 
wielokolorowa dioda RGB.

BLIX 

post lamp
Available for posts of diameters 
80x80, 100x100, 120x120, available in 
two variants - white and multi-colour 
RBG diode.

Lampa 

oświetleniowa 

LED
Umiejscowiona w górnej części słupka 
EQ, doskonale doświetla panel z 
wyposażeniem. Lampa zintegrowana 
z czujnikiem zmierzchu będącym w 
zestawie.

LED 

lamp

Installed in the upper part of the 
EQ post, perfectly illuminates the 
function panel. The lamp is integrated 
with a dusk sensor included in the 
set.

Słupek EQ

Dostępny w wariancie wąskim 
lub szerokim wraz z 11 opcjami 
wyposażenia. Od klasycznych 
domofonów, przez szyfratory i czytniki 
linii papilarnych po rozwiązania 
oparte o bluetooth, RFID i łączność 
bezprzewodową.

EQ post

Available in two variants: narrow 
and wide, together with 11 optional 
pieces of equipment. Starting from 
conventional intercoms, through 
digital code locks and biometric locks 
to solutions based on Bluetooth, RFID 
and wireless communication.

Pochwyty ze 

stali nierdzewnej
Masywne pochwyty z efektownej stali 
nierdzewnej dodają elegancji całej 
linii ogrodzenia. Dostępne w dwóch 
wysokościach. Krótkiej, o wysokości 
zbliżonej do klasycznego pochwytu 
oraz długiej, licującej z dolną częścią 
ramy furtki oraz bramy uchylnej.

Stainless steel 

handrails
Solid handrails made of impressive 
stainless steel make the whole fence 
line more elegant. They are available 
in two sizes. The shorter version 
of similar length as a conventional 
handrail, and the longer one, aligned 
with the bottom edge of the wicket 
and the swing gate.)

Dodatkowe akcesoria 

do bram uchylnych i furtek

Uchwyt pod 

automatykę 

bramową

w wypełnieniu przęsła lub uchwyty 
do automatyki pozwalają na łatwe 
wyposażenie bramy w napęd. W 
ofercie również w pełni kompatybilne 

odpowiednio dobrane do długości 
bramy, ciężaru, częstotliwości pracy 
oraz wygody użytkowania.

A bracket for the 

gate automation 

kit

incorporated in the fence panels      
or brackets for the gate automation 
kit allows for an easy installation 
of the drive in the gate. We also 

Italian company BFT adjusted for the 
length and weight of the gate, its work 
frequency and user comfort.

Hydrauliczny 

samodomykacz 
Prosty gadżet, który zadba 
o bezpieczeństwo domu.

Hydraulic 

self-closer
A simple gadget that will keep you 
safe home.

Rygiel 

LOCINOX 
Rygiel do bramy uchylnej. Zapobiega 
otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony 
dodatkowo w rozwiązania 
uniemożliwiające otwarcie rygla 
z zewnątrz przez osoby niepowołane.

LOCINOX 

latch
Swing gate latch. It prevents the 
gate wing from opening. Additionally 

opening the latch from the outside by 
unauthorised people.

Maskownica 

prześwitu 

między 

skrzydłami
Dodatkowe rozwiązanie zakrywające 
prześwit między skrzydłami bramy 
uchylnej. Masywna konstrukcja 
maskownicy poprawia odbiór 
wizualny linii ogrodzenia.

Cover plate         

of the clearance 

between the gate 

leaves
An additional solution that covers the 
clearance between the swing gate 
wings. Solid construction of the cover 
plate improves the visual impression 
of the fence line.

Additional accessories 

for up-and-over gates and wickets
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Alternatywne 

górne 

prowadzenie

Pozwala zrezygnować z konieczności 
stosowania słupków prowadzących. 
Prowadzenie górne może być 
montowane zarówno do muru, jak 
i do słupków o przekroju minimum 
100x100mm. 

Alternatywne prowadzenie nie jest 
dostępne dla modeli ogrodzeń 
sztachetowych (PS001, PS002, PS003) 
i lekkich palisad (PP001 N,W,C,CC)

Alternative 

top guide

It enables you not to use guiding 
posts. The top guide can be attached 
either to the wall or to posts of the 
minimum diameter of 100x100mm.

The alternative top guide is 
unavailable for the following models 
of palisade fences (PS001, PS002, 
PS003) and light palisades (PP001 
N,W,C,CC)

Słupek 

z automatem

Dostępny w wersji Basic i Premium. 
Pozwala na zamknięcie napędu bramy 
w solidnej konstrukcji słupka. Słupek 
chroni silnik przed wilgocią oraz 
dodatkowo pozwala na osadzenie 
bramy na zintegrowanej płycie do 
bram samonośnych Konsport. W 
wersji Premium wyposażony jest w 
lampkę sygnalizującą otwarcie bramy 
i doświetlającą wjazd.

A post with the 

gate automation 

kit

It is available in a Basic and Premium 
version. It allows for locking the 
gate drive in the solid construction 
of the post. The post protects the 
motor from moisture and enables 
embedding the gate on an integrated 
plate for Konsport self-supporting 
gates. The Premium version is 
equipped with a lamp that signals the 
gate is being opened and illuminates 
the driveway.

Dodatkowe akcesoria 

do bram samonośnych

Skrzynka 

na listy

 

Występuje w 2 wariantach. Klasyczna 
skrzynka na listy przytwierdzona 
na stałe do przęsła lub furtki oraz 
niewidzialna skrzynka Konsport. 
W przypadku niewidzialnej skrzynki, 
wrzutka przytwierdzona jest 
bezpośrednio do przęsła, a skrzynka 
na listy znajduje się od wewnętrznej 
strony posesji.

Letter box

 

Available in two variants. 
A classic letter box permanently 
attached to the span or gate and an 
invisible Konsport box. In the case of 
an invisible box, the box is attached 
directly to the span, and the letter 
box is located on the inside of the 
property.

Podmurówka 

W ofercie znajduje się kilka modeli 
podmurówek od najbardziej prostych 
i klasycznych po dekoracje z użyciem 
blachy oraz tynku dekoracyjnego.

Foundation 

foundations, from the simplest and 
classic ones to decorations using 
sheet metal and architectural plaster. 

Zintegrowana 

płyta do bram 

samonośnych 

Dostępna tylko ze słupkiem 
z automatem Konsport. Rozwiązanie 
ułatwia montaż bramy samonośnej 
za sprawą zintegrowanego wózka 
jezdnego, dobranego idealnie do 
długości stosowanej bramy.

Integrated 

self-supporting 

gate board 

It is only available together with the 
post with an automatic drive made 
by Konsport. The solution facilitates 
installation of a self-supporting gate 
due to an integrated trolley perfectly 
selected as per the length of the gate.

Additional accessories 

for self-suporting gates
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Lampka BLIX 
BLIX Lamp

Rozświetl swoje ogrodzenie.
Uzupełnij linię ogrodzenia o słupki 
wyposażone w lampki BLIX.

Lampka umiejscowiona jest w górnej części stalowego 

słupa. Może zostać wykorzystana w słupku konstrukcyjnym, 

do którego przykręcone są zawiasy bramy i furtki. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć jej w słupkach 

między przęsłami. 

Light up your fence.
Complement your fence line with 
the BLIX posts.

The lamp is located in the top part of the steel post. 

It can be implemented in the construction post the gate 

and wicket hinges are bolted to. You can use it in the posts 

between the fence panels without any problem.

Wariant A

Zastosowano w nim 
żarówkę LED emitującą 
białe światło. 

Variant A

It contains an LED that 
produces white light.

Wariant B

Dla entuzjastów 
oświetlenia zmieniającego 
się w zależności od 
pożądanej sytuacji. 
Na przykład podczas 
otwarcia bramy lampka 
zmienia kolor.

Variant B

For those who prefer 
lighting that changes 
depending on the required 
action. For example, when 
opening the gate, the lamp 
changes its colour.

Lampka dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych:
It is available in the two colour variants:

Fronty lamp 

BLIX

w różnych przekrojach 
kształtowników Konsport

przekroje słupka:

80x80
100x100
120x120

BLIX lamp 

fronts

in various Konsport 
steel sections

cross-section of the post:

80x80
100x100
120x120

Cechy produktu:

•  Lampka BLIX dostępna dla słupków stalowych Konsport            

o przekroju 80x80, 100x100 oraz 120x120

•  Wyposażona w żarówkę LED (białe światło) lub żarówkę RGB

•  Klosz wykonany z plastiku, przykręcony  do słupka za pomocą  

2 śrub montażowych

•  Demontaż żarówki i jej wymiana możliwa za sprawą 

plastikowych daszków zabezpieczających klosz przed 

dostępem wody 

•  Możliwa integracja z modułami elektronicznymi napędów BFT 

(zmiana koloru na inny przy otwarciu / zamknięciu)

•  Możliwe wykorzystanie słupków z przeznaczeniem do ogrodu   

i doświetlenia podjazdu (dostępne krótsze wersje słupka BLIX)

Product features:

•  The BLIX lamp is available for Konsport steel posts                         

of diameters 80x80, 100X100 and 120x120

•  It is equipped with an LED (white light) or RGB diode

•  The plastic lamp housing is attached to the post with                  

2 mounting screws.

•  Bulb removal and replacement is possible due to plastic covers 

which protect the housing against moisture

•  It can be integrated with BFT drives’ electronic modules

•  (a possible colour change when opening/closing) and EQ posts 

function panels (colour change when opening the wicket or 

during a call via video intercom

•  It is possible to use the posts in the garden or to illuminate the 

driveway (shorter versions of the BLIX post are available)
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Skrzynka na listy

Mail box

• Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light 

with dusk sensor

• Gniazdko 230V / 230V socket
• Wypalenie numeru posesji / Custom burned 

house number

1

Skrzynka na listy 
+ domofon

Mail box
+ intercom

• Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light 

with dusk sensor

• Gniazdko 230V / 230V socket

2

Skrzynka na listy 
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy

Mail box
+ video intercom
+ proximity reader

• Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light 

with dusk sensor

• Gniazdko 230V / 230V socket

3
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• Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light 

with dusk sensor

• Gniazdko 230V / 230V socket
• Wypalenie numeru posesji / Custom burned 

house number

Duża skrzynka na listy 
+ videodomofon 

Big mail box
+ video intercom

4

• Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light 

with dusk sensor

• Gniazdko 230V / 230V socket

Duża skrzynka na listy 
+ domofon
+ szyfrator

Big mail box
+ intercom
+ digital code kepad

5

• Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light 

with dusk sensor

• Gniazdko 230V / 230V socket
• Wypalenie numeru posesji / Custom burned 

house number

Duża skrzynka na listy 
+ domofon
+ czytnik linii papilarnych 

Big mail box
+ intercom

6

Nowość 

Videodomofon obsługiwany przez aplikację mobilną.

Aplikacja dostępna na Android / iOS.

Video Intercom 
+ mobile App (Android/iOS).

11
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9

Duża skrzynka na listy 
+ videodomofon
+ czytnik linii papilarnych 

Big mail box
+ video intercom

• Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light 

with dusk sensor

• Gniazdko 230V / 230V socket
• Wypalenie numeru posesji / Custom burned 

house number

8

Duża skrzynka na listy 
+ videodomofon
+ szyfrator

Big mail box
+ video intercom
+ digital code kepad

• Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light 

with dusk sensor

• Gniazdko 230V / 230V socket

7

Skrzynka na listy 
+ domofon
+ czytnik zbliżeniowy

Mail box
+ intercom
+ proximity reader

• Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light 

with dusk sensor

• Gniazdko 230V / 230V socket

a
kc

e
so

ri
a

d
o

d
a

tk
o

w
e

a
d

d
itio

n
a

l
a

cce
sso

rie
s

10

Duża skrzynka na listy 
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy
+ bluetooth*
Big mail box
+ video intercom
+ proximity reader
+ bluetooth* 

• Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Light 

with dusk sensor

• Gniazdko 230V / 230V socket
• Wypalenie numeru posesji / Custom burned 

house number

*opcja wymaga użycia aplikacji mobilnej zewnętrznego 
dostawcy / the option requires the use of an external 

supplier’s mobile application
Konsport | ogrodzenia sztachetowe, żaluzyjne i modułowe



ul. Kilińskiego 75
95-083 Kazimierz

+48 43 677 50 63
biuro@konsport.com.pl

REGON: 730191012
NIP: 831-100-23-01

www.konsport.com.pl

ANTYCZNA 

MIEDŹ*
ANTIC COPPER*

ANTYCZNE 

SREBRO*
ANTIC SILVER*

RAL 9010
SD*

RAL 3004
SD*

RAL 9007
SD*

RAL 7016 
SD*

RAL 7016 
SM*

RAL 7021 
SD*

RAL 9005 
SM*

RAL 8017 
SM*

RAL 9005
SD*

Paleta barw / Colors: 

Paleta struktur drobnych i metalizowanych / Metallized and structural colors: 

RAL 6005

RAL 7016 RAL 7021 RAL 7030 RAL 7040

RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005 RAL 9006*

RAL 5010*RAL 3004* RAL 3020*

RAL 9010*

RAL 1028*

RAL 7024*

*wymaga dopłaty / requires additional payment


