
WIELOZADANIOWE OGRODZENIA
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TY ZDECYDUJ JAK MA WYGLĄDAĆ  
TWOJE OGRODZENIE!

27 lat doświadczenia | Jakość i bezpieczeństwo  
| Współpraca z najlepszymi

Marka GATIGO powstała z pasji do innowacji i nowoczesnych technolo-
gii. Tworzymy z potrzeby dostarczania systemów bram i ogrodzeń, w tym 
nietypowych rozwiązań, które ułatwiają codzienne życie. Nasze produkty 
są przemyślane pod względem funkcjonalności, stworzone z najlepszych 
komponentów, sprawdzone pod kątem korozyjności.

Przez 27 lat na rynku zrealizowaliśmy wiele niestandardowych projek-
tów. Stale poznajemy zmieniające się potrzeby klientów i odpowiadamy 
na nie, znajdując coraz to nowsze funkcjonalności naszych ogrodzeń. 
Jesteśmy częścią Polargos Group.

    Masz krótki lub nietypowy podjazd do garażu? 

    A może niestandardowy lub trudny do ogrodzenia teren?

    Być może chcesz mieć ogrodzenie inne niż wszyscy?

     Nie wpadłeś na to, że ogrodzenie może spełniać wiele zadań?  
My wiemy, że może.

Zainspiruj się, zobacz ile funkcji  
może pełnić ogrodzenie! 

PRODUKUJEMY – DORADZAMY – MONTUJEMY

Udostępnij nam swoją posesję,  
a my stworzymy Tobie idealne otoczenie!

Tworzymy indywidualne projekty!

GATIGO
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WIELOZADANIOWE OGRODZENIA – UATRAKCYJNIJ SWOJĄ OGRODOWĄ PRZESTRZEŃ

BOKS KOSZYKÓWKA

KĄCIK MALARSKI

KWIATOWY OGRÓD RELAKS

ZESTAW ZAWIERA:
Worek bokserski, uchwyt do 

mocowania na słupku.

ZESTAW ZAWIERA:
Huśtawkę ogrodową,
uchwyt do montażu 

na słupku, 
łączniki  

do zawieszenia.

ZESTAW ZAWIERA:
Tablicę,

mazaki kredowe.

ZESTAW ZAWIERA:
Kosz z obręczą,

uchwyt do mocowania na słupku,
siatkę zabezpieczającą,

wysięgniki teleskopowe do siatki.
OPCJA:

uchwyt umożliwiający  
regulację kosza.

DANE TECHNICZNE:
 - Wymiar: 800x500x500 mm
 - Waga 42 kg
 - Kolor RAL 9005
 - Rodzaj stali paleniska: 

S235JR + N (1.0038) DIN EN 10025-2
 - Rodzaj stali rusztu: Stal nierdzewna materiał – AISI 304
 - Rodzaj rusztu: z płynną regulacją, obrotowy.

PALENISKO I GRILL

N I E P O W T A R Z A L N Y  D E S I G N ! ! ! 
H I T  S E Z O N U !

ZESTAW ZAWIERA:
Doniczki do wyboru  

w kolorach:  
biały, szary, zielony, niebieski  

oraz uchwyt do montażu na przęśle.

UWAGA:
Doniczki przystosowane są  

do montażu tylko na przęsłach  
typu GMH i GNH.

MAGIA OGNIA
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P R Z E M Y Ś L ,  J A K I  R O D Z A J  B R A M Y  
P O T R Z E B U J E  T W O J A  P O S E S J A !

Z O B A C Z  NIESTANDARDOWE R O Z W I Ą Z A N I A
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Idealne rozwiązanie przy krótkich podjazdach, wjazdach ze spadkiem, 
wąskich działkach. Praca skrzydeł nie zajmuje dużej przestrzeni, 
brama po otwarciu nie koliduje z furtką.

Brama składana jednostronnie

brama składana dwuskrzydłowa

BRAMA SKŁADANA, AUTOMATYCZNIE OTWIERANA

  Dwa rodzaje bramy:  

jednostronnie lub dwustronnie składana.

  Dwa warianty bramy dwustronnie 

składanej: 2+2 oraz 2+1.

  W pełni automatyczna.

   Oszczędność miejsca na podjeździe.

  Solidna konstrukcja.

  Łożyskowane zawiasy, gwarantujące 

trwałość i precyzję działania.

  Dyskretny mechanizm łamania.

ZALETY
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BRAMA TELESKOPOWA

Innowacyjne rozwiązanie stworzone z myślą o posesjach z krótkim podjazdem i zbyt wąskich  
do zastosowania klasycznej bramy przesuwnej. Pozwala oszczędzić pond 40% miejsca w linii ogrodzenia.   W pełni zautomatyzowana.

  Możliwość zastosowania automatu 

zewnętrznego lub w słupku.

  Uniwersalne zastosowanie,  

brama może otwierać się  

na lewą lub prawą stronę.

  Szczelina pod bramą – tylko 25mm.

  Do otwarcia wymaga około połowy 

przestrzeni względem światła bramy.

  Oszczędność miejsca w linii. 

otwarcia bramy dzięki zastosowaniu 

teleskopowemu złożeniu bramy.

ZALETY
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Klasyczna brama przesuwna, w której brak przeciwwagi daje nam możliwość zastosowania jej na węższej działce. 
Pozwala to zaoszczędzić miejsce w linii otwarcia bramy względem samonośnej bramy przesuwnej z przeciwwagą.

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI

  W pełni zautomatyzowana.
  Możliwość zastosowania automatu 

zewnętrznego lub w słupku.
   Uniwersalne zastosowanie, brama 

może otwierać się na lewą lub 
prawą stronę.

  Szczelina pod bramą – tylko 25mm.
  Brak przeciwwagi powoduje 

oszczędność miejsca w linii  
otwarcia bramy,

ZALETY
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ZAKRES PRAC BRAM

Przybliżone wartości dla bram o szerokości 4m w świetle między słupkami.

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

4 m – szerokość bramy  
w świetle słupków

2m 2m

BRAMA TELESKOPOWA

4 m – szerokość bramy  
w świetle słupków

4,6 m – szerokość  
całkowita bramy

6,6 m – zakres pracy bramy

0,3m

BRAMA PRZESUWNA SAMONOŚNA

4 m – szerokość bramy  
w świetle słupków

5,6 m – szerokość  
całkowita bramy

9,6 m – zakres pracy bramy

0,3m

BRAMA PRZESUWNA BEZ PRZECIWWAGI

4 m – szerokość bramy  
w świetle słupków

4,8 m – szerokość  
całkowita bramy

8,8 m – zakres pracy bramy

0,3m

BRAMA JEDNOSTRONNIE SKŁADANA

3,25 m – szerokość  
wjazdu

3,6 m – szerokość bramy  
w świetle słupków

1,872m
0,12m

BRAMA DWUSTRONNIE SKŁADANA

3,5 m – szerokość  
wjazdu

4 m – szerokość bramy  
w świetle słupków

1m 1,09m

J E S T E Ś  S M A R T ! 

LUBISZ  NOWOCZESNOŚĆ ,  CENISZ  SOBIE  ESTETYKĘ  
I  C H C E S Z  C Z U Ć  S I Ę  B E Z P I E C Z N I E !
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MY ZAPEWNIAMY JAKOŚĆ – A KLIENT ZYSKUJE KOMFORT!

Do naszych bram polecamy automaty Sommer. To niezwykle trwałe napędy, sprawdzają się nawet po wielu latach użytkowania.   
Zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują, że zyskujesz na bezpieczeństwie, wygodzie i czasie! 

OTWIERAJ BRAMĘ (I NIE TYLKO) ZA POMOCĄ APLIKACJI W TWOIM SMARTFONIE!

Smart Home
Sterownik iSmartGate pozwala na zdalne sterowanie bramą z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego. Jest 
uniwersalnym urządzeniem, które pozwala na sterowanie dowolnym napędem. Po podłączeniu czujnika zamknięcia bramy 
otrzymujemy realną informację o tym czy brama jest zamknięta. Dzięki możliwości podłączenia obrazu z kamery IP, możemy na 
żywo obserwować pracę poruszającej się bramy. 

Zalety:
  kompatybilność z Apple HomeKit, Google Assistant oraz Amazon poprzez IFTTT,
  pozwala na automatyzację poprzez IFTTT,
  jedno urządzenie pozwala na sterowanie trzema bramami,
  historia zdarzeń,
  osobne konta użytkowników i administratora,
  kontrola dostępu poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom ze względu na dzień tygodnia i godziny,
  łatwa instalacja dzięki możliwości podłączenia radiowych czujników zamknięcia bramy,
  możliwość podłączenia standardowych kontaktronów,
  możliwość podłączenia kamery IP i podgląd poruszającej się bramy.

Skaner odcisków palców ENTRAsys+ otwiera bramy garażowe, wjazdowe i drzwi wejściowe lekkim ruchem palca dzięki 
funkcji rozpoznawania biometrycznego.

Zalety:
  Można zapisać od 50 do 80 odcisków palców. Maksymalnie 9 z nich może otrzymać uprawienia administratora.
  Wykrywanie żywej tkanki uniemożliwia manipulację z użyciem duplikatów odcisku palca.
  System dostępu zapewnia maksymalną ochronę przed hakerami dzięki 128-bitowemu szyfrowaniu AES z Rollingcode.
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AUTOMAT W SŁUPKU

Napęd programuje się samoczynnie, a dzięki systemowi DPS pracuje w sposób, który jest optymalny w danych warunkach. Dopasowuje się 
on do warunków panujących w otoczeniu i przemieszcza się zawsze z taką samą prędkością. Przeszkody sygnalizują napędowi nagłe zapo-
trzebowanie na większą ilość siły. W takim przypadku napęd zatrzymuje się lub wykonuje ruch powrotny. Pozwala to uniknąć obrażeń 
u ludzi i szkód materialnych. 

BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI  
SAMOHAMOWNOŚCI!

Zintegrowany zamek elektromagnetyczny zapewnia 
wysoką samohamowność i zabezpiecza przed włama-
niem. W razie prób nasuwania napędu zapobiega temu 
siła samohamowności.

Wysoka trwałość dzięki  
łagodnemu biegowi chroniącemu bramę. 

Standardowa funkcja łagodnego biegu podczas otwiera-
nia i zamykania chroni bramę i napęd. Tuż przed osiągnię-
ciem położeń krańcowych bramy następuje zmniejszenie 
prędkości, co chroni elementy mechaniczne jednocze-
śnie zwiększając trwałość. Brak nieprzyjemnego dźwięku 
zamykania.

Ekologiczna i ekonomiczna praca
Ekonomiczny transformator pierścieniowy zapewnia 
niskie zużycie prądu i niewielkie obciążenie środowiska 
naturalnego.

  Estetyczny 
  Uproszczony montaż
  Szeroki zakres regulacji 
  Schowany napęd wewnątrz słupka
  Zwiększone bezpieczeństwo

  Wbudowane elektromagnetyczne 
wyłączniki krańcowe

  Możliwość montażu pakietu akumu-
latorów na wypadek zaniku zasilania

  Ekologiczna i ekonomiczna praca
  Funkcja częściowego otwierania

ZALETY

NOWOCZESNY SŁUPEK WIELOFUNKCYJNY

Górna skrzynka montażowa z miejscem na domofon stwarza 
możliwość zainstalowania dodatkowych urządzeń  
w zależności od potrzeb: elementów składowych  
domofonu, elektrozamka, czujnika ruchu, czujnika 
zmierzchowego, włącznika czasowego, transformatora 
zasilającego niskonapięciowe urządzenia, podświetlanego 
numeru domu.

Skrzynka na listy, przystosowana do odbioru korespondencji 
fomatu C4, z wygodną przednią klapką zabezpieczającą 
przed wnikaniem wody i tylną klapką otwieraną kluczykiem 
z wziernikiem do podglądu posiadanej korespondencji.

Dolna skrzynka montażowa przeznaczona do zainsta-
lowania centralki i elektroniki od automatu bramy.  
Ponadto może zostać wykorzystana do instalacji innych 
urządzeń, takich jak gniazdo zasilające, elektroniczny ste-
rownik nawadniania, transformator zasilający niskonapię-
ciowe urządzenia.

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
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KOLEKCJE OGRODZEŃ

•  L I N E A  •  S T A N T E  •  M E T R I C
ZAINSPIRUJ SIĘ I  WYBIERZ IDEALNE OGRODZENIE!

L I N E A
Kolekcja Liena to systemy z pionowymi sztachetami.  

System charakteryzuje się brakiem ram w przęsłach, co nadaje im modernistyczny charakter. 

! Zdjęcie poglądowe, system Linea na powyższym zdjęciu zawiera niestandardową ramę (projekt indywidualny).! Zdjęcie poglądowe, system Linea na powyższym zdjęciu zawiera niestandardową ramę (projekt indywidualny).
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LINEA GLW8030
GLW8030 GLW8020

LINEA GLW8020

UWAGA! W tym systemie przęsła montowane są do podmurówki! 

kotwienie  
do 

podmurówki

brama  
dwuskrzydłowa

łącznik 
 typu U

brama  
teleskopowa

brama  
teleskopowa

brama  
przesuwna

brama  
przesuwna

brama bez  
przeciwwagi

brama bez  
przeciwwagi

7 lat 
gwarancji

7 lat 
gwarancji

brama  
dwuskrzydłowa
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STANTE to system, który oparty jest na profilach poziomych, ułożonych pod kątem, dających wrażenie żaluzji. 
Gęstość ułożonych sztachet to idealny sposób na ochronę prywatności!

STANTE GSH8020*
GSH8020S T A N T E

brama  
dwuskrzydłowa

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu T

7 lat 
gwarancji

brama  
przesuwna

*maskownice zawiasów w standardzie
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KOLEKCJA METRIC – SYSTEMY ZE SZTACHETAMI POZIOMYMI

GMH12020G

GMH10020G

brama  
dwuskrzydłowa

brama  
dwuskrzydłowa

brama  
składana

brama  
składana

kolorowy 
profil

kolorowy 
profil

profil  
drewnopo-

dobny

profil  
drewnopo-

dobny

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu T

łącznik 
 typu T

7 lat 
gwarancji

7 lat 
gwarancji

brama  
przesuwna

brama  
przesuwna

Metric to kolekcja, która pozwala na wiele wariacji kolorystycznych jak i motywów ozdobnych.  
Możesz mieć całe ogrodzenie w ulubionym kolorze lub kolorowe wybrane sztachety (profile). 

To od Ciebie zależy jak ma wyglądać Twoje ogrodzenie!

M E T R I C

UWAGA! Systemy te dostępne są również w wersjach z większą przeziernością, czyli większymi odstępami między sztachetami. 
Zobacz na stronie 37. Wszystkie wzory Metric z literą G na końcu kodu, posiadają maskownice zawiasów w standardzie.
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KOLEKCJA METRIC – SYSTEMY ZE SZTACHETAMI POZIOMYMIKOLEKCJA METRIC – SYSTEMY ZE SZTACHETAMI POZIOMYMI

GMH8020G

GMH6020G

brama  
dwuskrzydłowa

brama  
dwuskrzydłowa

brama  
składana

brama  
składana

kolorowy 
profil

kolorowy 
profil

profil  
drewnopo-

dobny

profil  
drewnopo-

dobny

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu T

łącznik 
 typu T

7 lat 
gwarancji

7 lat 
gwarancji

brama  
przesuwna

brama  
przesuwna

GMH4020G
brama  

dwuskrzydłowa
brama  

składana
kolorowy 

profil
profil  

drewnopo-
dobny

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu T

7 lat 
gwarancji

brama  
przesuwna

UWAGA! Systemy te dostępne są również w wersjach z większą przeziernością, czyli większymi odstępami między sztachetami. 
Zobacz na stronie 37. Wszystkie wzory Metric z literą G na końcu kodu, posiadają maskownice zawiasów w standardzie.

UWAGA! Systemy te dostępne są również w wersjach z większą przeziernością, czyli większymi odstępami między sztachetami. 
Zobacz na stronie 37. Wszystkie wzory Metric z literą G na końcu kodu, posiadają maskownice zawiasów w standardzie.
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GMW12020G

KOLEKCJA METRIC – SYSTEMY ZE SZTACHETAMI PIONOWYMI

GMW10020G

KOLEKCJA METRIC – SYSTEMY ZE SZTACHETAMI PIONOWYMI

GMW8020G

GMW6020G

brama  
dwuskrzydłowa

brama  
dwuskrzydłowa

brama  
składana

brama  
składana

kolorowy 
profil

kolorowy 
profil

profil  
drewnopo-

dobny

profil  
drewnopo-

dobny

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu T

łącznik 
 typu T

7 lat 
gwarancji

7 lat 
gwarancji

brama  
przesuwna

brama  
przesuwna

brama  
dwuskrzydłowa

brama  
dwuskrzydłowa

brama  
składana

brama  
składana

kolorowy 
profil

kolorowy 
profil

profil  
drewnopo-

dobny

profil  
drewnopo-

dobny

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu T

łącznik 
 typu T

7 lat 
gwarancji

7 lat 
gwarancji

brama  
przesuwna

brama  
przesuwna

UWAGA! Systemy te dostępne są również w wersjach z większą przeziernością, czyli większymi odstępami między sztachetami. 
Zobacz na stronie 37. Wszystkie wzory Metric z literą G na końcu kodu, posiadają maskownice zawiasów w standardzie.

UWAGA! Systemy te dostępne są również w wersjach z większą przeziernością, czyli większymi odstępami między sztachetami. 
Zobacz na stronie 37. Wszystkie wzory Metric z literą G na końcu kodu, posiadają maskownice zawiasów w standardzie.
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GMW4020G

KOLEKCJA METRIC – SYSTEMY ZE SZTACHETAMI PIONOWYMI

brama  
dwuskrzydłowa

brama  
składana

kolorowy 
profil

profil  
drewnopo-

dobny

łącznik 
 typu U

łącznik 
 typu T

7 lat 
gwarancji

brama  
przesuwna

UWAGA! Systemy te dostępne są również w wersjach z większą przeziernością, czyli większymi odstępami między sztachetami. 
Zobacz na stronie 37. Wszystkie wzory Metric z literą G na końcu kodu, posiadają maskownice zawiasów w standardzie.

ZAINSPIRUJ SIĘ
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ZAINSPIRUJ SIĘ!

TO OD CIEBIE ZALEŻY JAK MA WYGLĄDAĆ TWOJE OGRODZENIE! 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA PANELI NATURA

PANELE DEKORACYJNE NATURA

W106W105 W107

Pionowy motyw ozdobny przeznaczony jest do poziomych układów sztachet GMH

W101 W102 W103 W104

Poziomy motyw ozdobny przeznaczony jest do pionowych układów sztachet GMW

H101 H102 H103 H104

Panele dekoracyjne Natura dedykowane do kolekcji Metric.
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INDEKS PRODUKTÓW – PODSTAWOWE WZORY 

PAMIĘTAJ! Do przęseł, bram i furtek kolekcji Metric możesz zamówić panel dekoracyjny lub ozdobną, kolorową sztachetę (profil) - patrz str. 35 i 39. PAMIĘTAJ! Do przęseł, bram i furtek kolekcji Metric możesz zamówić panel dekoracyjny lub ozdobną, kolorową sztachetę (profil) - patrz str. 35 i 39.

GMH4020R

GMW4020R

GMH4020G

GMW4020G

GMH8020R

GMW8020R

GMH8020G

GMW8020G

GMH6020R

GMW6020R

GMH6020G

GMW6020G

GMH10020R

GMW10020R

GMH10020G

GMW10020G

GMH12020R

GMW12020R

GMH12020G

GMW12020G

Jak czytać nazwy?

G  M  H  8  0  2  0 G

Kolekcja:

Układ:

M
S
L

H
W
S

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

Metric
Stante
Linea

poziomy
pionowy
skośny

G-  większe  
zagęszczenie  
sztachet

R-  mniejsze 
zagęszczenie 
sztachet

GATIGO

Rodzaj wypełnienia:
12020
10020
8030
8020
6020
4020

stalowe profile 120 x 20mm
stalowe profile 100 x 20mm
stalowe profile 80 x 30mm
stalowe profile 80 x 20mm
stalowe profile 60 x 20mm
stalowe profile 40 x 20mm

LINEA

GLW8020

GLW8030

STANTE METRIC

GSH8020

INDEKS PRODUKTÓW – PODSTAWOWE WZORY 
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RAL 6005 
Soczysta zieleń

PG

RAL 1018 
Słoneczny żółty

MDS RAL 2003 
Szafranowy pomarańcz

MDS

MDSRAL 7024 
Wulkaniczny grafit

MDSRAL 8017 
Mocca brąz

MDS
PG

RAL 9005 
Karbonowa czerń

Złoty DąbWenge Afrykańskie Mahoń Orzech

KOLORY STANDARDOWE

KOLORY NIESTANDARDOWE

PROFIL DREWNOPODOBNY

MDS 
PG

RAL 7016 
Księżycowy antracyt

MDSRAL 6017 
Energetyczna limonka

MDSRAL 3004 
Winny czerwony

MDSRAL 5003 
Klasyczny szafir

MDSRAL 8019 
Czekoladowy brąz

MDSRAL 5010 
Intensywny kobalt

MDSRAL 7030 
Stalowy szary

MDSRAL 9006 
Metalizowane srebro

MDSRAL 9016 
Porcelanowa biel

MDSRAL 7021 
Mroźne marengo

Jeśli spośród wymienionych niestandardowych kolorów nie ma Twojego ulubionego, nie szkodzi!  
Skontaktuj się z nami, a na pewno wyjdziemy naprzeciw Twoim oczekiwaniom!

DOSTĘPNE KOLORYZAINSPIRUJ SIĘ!

Lubisz kolory? Jaki idealnie pasuje do Twojego domu? Chcesz mieć ogrodzenie wyróżniające się od innych?  
Pomyśl o kolorze Twojego ogrodzenia lub może o ozdobnej kolorowej lub drewnopodobnej sztachecie? 

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i służą wyłącznie prezentacji oferty produktowej. Możliwe odchylenia reprezentacji 
kolorów wynikają z ograniczeń technologii druku. Produkty pokazane w niniejszej publikacji mogą mieć dodatkowe, płatne wyposażenie. Nie pokazano wszystkich dostępnych wersji.  
Gatigo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych i wyposażenia bez powiadomienia.

LEGENDA

RAL 9005 
Karbonowa czerń

MDS

Nazwa oraz odcień z palety 
kolorystycznej RAL

Dostępne struktury:
MDS - Mat, drobna struktura

PG - Półpołysk gładki
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Wysokiej jakości, dwustronny pochwyt ogrodzeniowy 
wykonany ze stali nierdzewnej, o długości całkowitej 
80 cm. Przeznaczony do montażu w furtkach  
z elektrozaczepem oraz bramach przesuwnych.
Zastosowanie stali nierdzewnej gwarantuje wysoką 
odporność na działanie czynników atmosferycznych 
oraz stylowy wygląd.

POCHWYT TABLICA Z ADRESEM POSESJI ŁĄCZNIK „U” LUB „T”

AKCESORIA AKCESORIA

Wysokiej klasy zamek, z ma-
sywnym hakiem i regulowanym 
ryglem. Wraz z zaczepem zapo-
biega wyłamaniu bramy i furtki. 
Osiąga trwałość do 500 000 cykli.

ZAMEK NIERDZEWNY

Elektrozaczep belgijskiej firmy 
Locinox z systemem podwój-
nego blokowania. Osiąga wy-
trzymałość do 300 kg i trwałość 
do 500 000 cykli. Bardzo silny  
i przyjazny system użytkowania.

ELEKTROZACZEP

Wykonana ze stali nierdzew-
nej klamka o ergonomicznym 
kształcie. Niezwykle komforto-
wa i wytrzymała w codziennym 
użytkowaniu.

KLAMKA

Obsługiwany dźwignią na kom-
fortowej wysokości, estetycznie 
schowany wewnątrz profilu 
bramy.

WEWNĘTRZNY 
RYGIEL DOLNY

Precyzyjnie wycinana laserowo tablica z numerem 
domu o wymiarach 24 cm x 20 cm. Wykonana 
z nierdzewnej blachy, montowana na kołkach 
dystansowych przygotowana zarówno do montażu 
w ogrodzeniu jak i betonie. Po zamontowaniu 
tabliczka odsunięta jest od ogrodzenia o około 
2 cm, tworząc niesamowity efekt przestrzenny. 
W komplecie znajduje się blacha lakierowana 
w kolorze ogrodzenia, zapewniająca tło oraz 
nierdzewne kołki montażowe.

Łączniki typu „T” zapewniają nam 
dyskretną ok 15 mm szczelinę między 
ramą przęsła a słupkiem, szczególnie 
polecamy je do zagęszczonych 
systemów, zaś łączniki typu „U”, 
oferują nam ok 50 mm szczelinę 
pomiędzy ramą a słupkiem, idealnie 
pasując do systemów z mniejszym 
zagęszczeniem sztachet.
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REALIZACJE REALIZACJE
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Ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa

Tel. +48 22 613 39 43

biuro@gatigo.pl

www.gatigo.pl

W I E L O Z A D A N I O W E  O G R O D Z E N I A


