baza.budujemydom.pl

WOKÓŁ DOMU

/ OGRODZENIA I BRAMY OGRODZENIOWE

ALUMINIOWE SYSTEMY BRAM I OGRODZEŃ

Firma Guardi-O.B.A. funkcjonuje na polskim rynku

nowoczesnym metodą projektowania i wytwarzania,

Wykorzystanie wysokogatunkowych materiałów,

nieprzerwanie od grudnia 2001 roku. Jest niekwe-

wszystkie modele można modyfikować według indy-

lakierowanych proszkowo, indywidualne podejście

stionowanym liderem w branży aluminiowych

widualnych potrzeb i sugestii klientów. Produkty

do każdego projektu oraz odpowiedzialny stosunek

systemów bram i ogrodzeń. Firma posiada w swojej

Guardi-O.B.A. charakteryzuje lekkość konstrukcji,

do ochrony środowiska są gwarancją najwyższej

ofercie zarówno wyjątkowe klasyczne, jak również

nierdzewność, brak konieczności konserwacji. Są

jakości produktów.

unikalne i nowoczesne: bramy przesuwne, dwu-

one dostępne we wszystkich dostępnych kolorach

skrzydłowe, furtki i przęsła oraz systemy balustrad

palety RAL. Ogrodzenia z aluminium są jedyną praw-

Firma Guardi-O.B.A otrzymała Certyfikat jakości

balkonowych, komunikacyjnych i tarasów. Dzięki

dziwą alternatywą dla ogrodzeń ze stali lub drewna.

i prawo do posługiwania się znakiem CЄ.

n GUARDI-O.B.A. Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
tel. 13 491 56 39, www.guardi-oba.pl, e-mail: angelika@guardi-oba.pl
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Ogrodzenia posesyjne – model Siena. Konstrukcja: ogrodzenie z pionowych profili 25x19 mm z rowkiem dekoracyjnym. Odstępy między sztabkami ok. 100 mm.
Ornamenty dekoracyjne dla elementów prostych i pod kątem. Wymiar: na zamówienie.

Ogrodzenia posesyjne – model Loskana. Konstrukcja: ogrodzenie
ze sztabek 25x25 mm i blachy perforowanej Rv 10-15 o grubości 2 mm. Podział na jedno lub
2 pola blachy. Ornamenty dekoracyjne dla elementów prostych i pod kątem. Wymiar: na
zamówienie.

Ogrodzenie posesyjne – model Linea. Konstrukcja: ogrodzenie z poziomych profili o przekroju 40x30 mm, z niewidocznymi od zewnątrz słupami i śrubami.
Wykończenie: lakierowane proszkowo. Wymiary: maksymalna szerokość przęsła
2200 mm.

Ogrodzenie posesyjne – model Vista. Konstrukcja: ogrodzenie nieprzejrzyste z poziomych łat 200x19 mm lub 150x19 mm połączonych profilami 15x15 mm,
słupy i śruby niewidoczne od zewnątrz. Wykończenie: lakierowane proszkowo. Wymiary: maksymalna szerokość przęsła 2200 mm, stałe wysokości wynikające z braku
możliwości przycinania łat, oraz regulacji odstępów pomiędzy nimi.

Ogrodzenie posesyjne – model Plissee. Konstrukcja: ogrodzenie
z poziomych lameli, osadzonych w pionowych profilach H. Wypełnienie standardowe nieprzejrzyste, jednak możliwe jest zwiększenie odstępów. Wymiar: maksymalna szerokość
2200 mm.

Ogrodzenie posesyjne – Umbria. Konstrukcja: ogrodzenie z pionowych
łat 82x19 mm z rowkiem dekoracyjnym . Wykończenie: lakierowane proszkowo, odstępy między sztabkami ok. 45 mm. Możliwe wypełnienie nieprzejrzyste łatą 60x19 mm
z piórem. Wymiary: na zamówienie.

Ogrodzenie posesyjne – Glorietce. Konstrukcja: ogrodzenie z pionowych palisadek o przekroju ø 30 mm. Wykończenie: lakierowane proszkowo, odstępy
między palisadkami ok. 75 mm, wykończenie w postaci cebulek, kulek, wieżyczek i lilii.
Standardowy kształt górnej krawędzi prosty. Wymiary: na zamówienie.
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GALERIA PRODUKTÓW

Ogrodzenia posesyjne – model Roma. Konstrukcja: ogrodzenie z łat
60x19 mm z rowkiem dekoracyjnym i sztabek 25x19 mm. Odstępy między łatami ok. 100 mm.
Ornamenty dekoracyjne dla elementów prostych i pod kątem. Wymiar: na zamówienie.
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Ogrodzenia posesyjne – model Modena. Konstrukcja: ogrodzenie
z pionowych łat 60x19 mm z rowkiem dekoracyjnym. Odstępy między łatami ok. 100 mm.
Możliwe warianty z blachą perforowaną Rv 10-15. Wymiar: na zmówienie.
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