PANELE

OGRODZENIOWE

Ogrodzenia panelowe to bardzo estetyczny i funkcjonalny system wybierany przez Klienta zarówno instytucjonalnego jak
i indywidualnego. Nadają posesji bardzo ładny i kompletny wygląd. Ogrodzenie panelowe cechuje długa żywotność i odporność na
warunki atmosferyczne. Oferowane przez METALURGIĘ SA ogrodzenia panelowe wykonane są z drutów ocynkowanych, w których
powłoka cynkowa stanowi główne zabezpieczenia antykorozyjne, warstwą dodatkowo zabezpieczającą panel przed agresywnymi
czynnikami środowiska jest farba proszkowa, której kolor i połysk nadają ogrodzeniu estetyczny wygląd. Dużą zaletą ogrodzeń
panelowych jest ich łatwy i szybki montaż oraz możliwość komponowania z takimi produktami jak beton, kamień czy cegła.
Wysokość panela
Szerokość panela
Ilość przegięć
Wielkość oczka
Średnica drutów
Wysokość słupka
Przekrój słupka
Liczba obejm
Wykończenie:
Paleta kolorów

1230 mm
2

2000 mm
2

1530 mm
2500 mm
3
55 x 200 mm
4/4 mm
2200 mm
40 mm x 60 mm
3
drut ocynkowany / lakier proszkowy
RAL 6005; RAL 7016

1730 mm
3

2400 mm
3

Powyższa tabela zawiera standardową ofertę ogrodzeń panelowych. Inne typy i wymiary do indywidualnych ustaleń
z Działem Sprzedaży METALURGII SA.

Już od ponad 135 lat specjalizujemy się w produkcji drutu i wyrobów z drutu śledząc trendy oraz słuchając sugestii naszych
klientów. Na rynku polskim jesteśmy liderem w produkcji drutu ocynkowanego. Od roku 2009 wchodzimy w skład grupy TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY- MORAVIA STEEL. Nasza silna marka oraz ceniona przez klientów jakość produktów, to efekt dbałości o każdy
szczegół procesu produkcyjnego. Inwestując w wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną zapewniamy naszym
klientom wysoki poziom serwisu sprzedażowego, technologicznego i marketingowego. Trzon naszej bazy produkcyjnej stanowią:
wydajna linia do trawienia walcówki, nowoczesna linia cynkowania ogniowego drutów, piec do rekrystalizacji i sferoidyzacji drutów
i walcówek, nowoczesna baza ciągarnicza oraz wiele innych urządzeń do przerobu drutu. Nasze produkty lokowane są skutecznie
na licznych rynkach zagranicznych. Prowadzimy projekty innowacyjno-rozwojowe -druty ze stali z efektem TRIP. Produkujemy
zgodnie z szerokim zakresem norm branżowych, jak i zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami naszego klienta.

W naszej bogatej ofercie produkcyjnej znajdziecie Państwo również:
druty gołe twarde, półtwarde i żarzone
druty ocynkowane
druty powlekane PCV
druty kolczaste
druty miedziowane
druty spawalnicze
druty introligatorskie
gwoździe – w jednej z najszerszych na świecie gam asortymentowych
pręty
siatki węzłowe
usługi obróbki cieplnej drutów i walcówek
usługi obróbki powierzchniowej drutów i walcówek
Wszystkie wyroby spełniają wymagania najwyższej jakości wynikające z posiadanego
certyfikatu jakości ISO 9001:2008
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