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o firmie technologie
SZANOWNI PAŃSTWO

Jesteśmy czołową firmą w kraju produkującą nowoczesne i trwałe systemy ogrodze-
niowe. Istniejemy od 1988r. i od początku działalności zajmujemy się produkcją ogro-
dzeń. Długi okres działalności umożliwił nam zdobycie wiedzy, doświadczenia oraz 
wdrożenie nowych technologii, czego skutkiem jest otrzymanie produktów o wysokiej 
jakości i stopniu zabezpieczeń antykorozyjnych za stosunkowo niską cenę. 
Wizerunek naszej firmy budujemy w oparciu o rzetelną, uczciwą i sprawną obsługę 
naszych klientów, czyli Państwa.
Szereg inwestycji w nowoczesne technologie, rozbudowa zakładu oraz operatywna 
młoda kadra pozwoliły na powstanie marki oraz przyczyniły się do rozbudowy sieci 
dystrybucji i stworzenia wspólnej wizji firmy. 
WIZJĄ firmy jest zapewnić najwyższej jakości rozwiązania systemów ogrodzeniowych, 
które będą gwarantem BEZPIECZEŃSTWA Państwa granic.
MISJĄ firmy jest kompleksowa obsługa oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań na-
szych klientów w zakresie oferowanych przez nas systemów ogrodzeniowych. 
CELEM firmy jest stały rozwój firmy, poprawa jakości wyrobów,  wdrażanie nowych
technologii, które mają w pełni zaspokoić stale rosnące potrzeby naszych klientów
oraz działania pozostające w harmonii ze środowiskiem naturalnym.
Oferta naszej firmy dedykowana jest zarówno do klientów indywidualnych oraz firm. 
Nasze produkty wyróżnia wysoka trwałość, jakość oraz estetyka. Szybko potrafimy 
dostosować się do wymagań klientów, służymy fachowym doradztwem oraz kom-
pleksowo realizujemy zamówienia. 
Spełniając potrzeby i oczekiwania naszych Klientów stale poszerzamy swoją ofertę 
produktową, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować:

Zakres produktów i usług świadczonych przez PLAST-MET: 
• ogrodzenia panelowe FORTIS, FOLK, FOX,
• ogrodzenia siatkowe PANDEMIT,
• ogrodzenia z siatki zgrzewanej DOMIPLAST, VILAPLAST,
• ogrodzenia sportowe (siatkowe i panelowe) „ORLIK 2012”, „BLISKO BOISKO”,
• NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE i palisadowe,    nowość 
• ogrodzenia placów zabaw „RADOSNA SZKOŁA”,
• bramy i furtki SOLID i ECONOMIC,
• automatyka – montaż i serwis,
• kompleksowa usługa montażu ogrodzeń,
• doradztwo oraz pomoc techniczna.

Zastosowanie systemów ogrodzeniowych PLAST-MET 
• posesje prywatne i osiedla mieszkaniowe,
• tereny rekreacyjne i place zabaw typu: „Radosna szkoła”,
• tereny przemysłowe,
• składy, magazyny, bazy transportowe, parkingi,
• obiekty, tereny wojskowe,
• obiekty sportowe, boiska wielofunkcyjne typu: „ORLIK 2012” i „Blisko Boisko”,
• profesjonalne ogrodzenia kortów tenisowych,
• parki i ogrody,
• kojce dla psów.
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technologie
materiały/cynkowanie:
Do produkcji ogrodzeń stosujemy materiały naj-
wyższej jakości, wykonane zgodnie z obowiązują-
cymi normami PN-EN-ISO i DIN o właściwościach 
mechanicznych, parametrach wytrzymałościo-
wych i składzie chemicznym potwierdzonym ate-
stami i świadectwami jakości.
W wyniku procesu cynkowania ogniowego 
w temp: 440–460°C zachodzi na powierzchni 
cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji, tzn. stal 
i cynk tworzą wspólną warstwę stopową.

system ochrony antykorozyjnej:
Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DU-
PLEX polega na nałożeniu na wcześniej odpo-
wiednio przygotowaną powłokę cynkową spe-
cjalnej powłoki malarskiej. 
W systemie DUPLEX firmy PLAST-MET powłoką 
tą jest poliestrowy lakier proszkowy nakładany 
metodą elektrostatyczną. Przygotowanie po-
wierzchni ocynkowanej stali w systemie DUPLEX 
stanowi najistotniejszy element wpływający na 
trwałość powłoki malarskiej. 
Świadomi tego stosujemy obróbkę strumienio-
wo-ścierną, która umożliwia uzyskanie najwyższe-
go stopnia przyczepności powłok malarskich do 
podłoża, a co za tym idzie najwyższej ich jako-
ści.

System DUPLEX zapewnia okres ochrony stali powyżej 40 lat wg 
EN-ISO 12944-5. Powłoka malarska chroni cynk przed utlenia-
niem, przedłuża jego żywotność i pozwala na osiągnięcie za-
mierzonych efektów kolorystycznych wg palety RAL
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zalety systemu:
– ekonomiczność i trwałość
– solidność i estetyka
– funkcjonalność i prosty montaż
– różnorodność wymiarów i opcji

opcje wykonania
– na cokole prefabrykowanym systemu PLAST-MET
– z wysięgnikiem aluminiowym „KORONA” tzw. odkosem, na 2 lub 3 rzędy drutu kol-

czastego

siatka ogrodzeniowa PANDEMIT
pleciona-ślimakowa wg PN-EN 10223-6

Powlekana
Wysokość

Ocynkowana

Oczko (mm) Ø drutu (mm) Oczko (mm) Ø drutu (mm)

60x60 1.8/2.8

1000 ; 1250

1500 ; 1750

2000 ; 2500

3000 ; 4000

Hmax 4000

60x60 2.2

60x60 2.4/3.5 60x60 2.5

50x50 1.8/2.8 60x60 2.8

50x50 1.9/3.0 50x50 2.2

50x50 2.0/3.2 50x50 2.5

50x50 2.2/3.4 50x50 2.8

35x35* 2.2/3.4 35x35* 2.8

sposób pakowania: w rolce (tradycyjnie) lub kompaktowo dla siatek o wys. do 3.00m
* - zastosowanie na sportowe boiska wielofunkcyjne i korty tenisowe

słupki ogrodzeniowe

Typ
Pośrednie Podporowe Narożne

Ø [mm] Ø [mm] Ø [mm]

Średnica x grubość Ø 42.4 lub 48.3 x 1.5/2.0 Ø 42.4 x 1.5 / 2.0 Ø 48.3 lub 60.3 x 1.5 / 2.0

standardowe parametry słupków
Wysokość siatki Średnica słupka Wysokość słupka

Wersja wykonania
H - [mm] Ø [mm] H – [mm]

H-1000 42.4 H-1600

H-1250 42.4 H-1800

H-1500 42.4 H-2100

H-1750 42.4 / 48.3 H-2400

H-2000 48.3 H-2600

H-4000 60.3 H-5000 ORLIK 2012

siatka pleciona
system PANDEMIT
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systemu PANDEMIT
akcesoria ogrodzeniowe

część pomocnicza opaska klip montażowy (AwoClip)

głowica kapturek

nakładka

śruba mocująca

drut naciągowy/mocujący

pręt sprężającyzłączkawysięgnik „KORONA”

Każdy element ogrodzenia siatkowego systemu PANDEMIT charakteryzuje wysoka 

odporność na korozję i szkodliwe działanie czynników atmosferycznych

napinacz

przelotka
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uchwyty do płyt 
cokołowych
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• średnica prętów pionowych – 5 mm
• średnica prętów poziomych – 5 mm
• wymiar oczka (osiowo) – 50x200 mm
• szerokość panelu L – 2500 mm
• ilość usztywnień 4W – 4, 2W – 2
• ilość prętów pionowych – 51 szt.

moduły paneli

panele ogrodzeniowe
FORTIS        5/5

typ 2W

typ 4W

6
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panele ogrodzeniowe

• średnica prętów pionowych – 4 mm
• średnica prętów poziomych – 5 mm
• wymiar oczka (osiowo) – 50x200 mm
• szerokość panelu L – 2500 mm
• ilość usztywnień 4W – 4, 2W – 2
• ilość prętów pionowych – 51 szt.

FOLK        5/4

FOX        4/4

• średnica prętów pionowych – 4 mm
• średnica prętów poziomych – 4 mm
• wymiar oczka (osiowo) – 50x200 mm
• szerokość panelu L – 2500 mm
• ilość usztywnień 4W – 4, 2W – 2
• ilość prętów pionowych – 51 szt.

Standardowe wysokości paneli 
ogrodzeniowych:

Typ 4 W 
Panel/

Wysokość 1360 1560 1760 1960 2160 2360 2560

FORTIS - 5/5 x x x x x x x

FOLK - 5/4 x x x x - - -

FOX - 4/4 x x x x - - -

Typ 2W
Panel/

Wysokość 800 1000 1200 1400 1600

FORTIS - 5/5 x x x x x

FOLK - 5/4 x x x x -

FOX - 4/4 x x x - -
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systemy montażu:

mocowanie obejmą 60x40

system panelowy

ZALETY
• łatwość i szybkość montażu
• cenna opcja ułatwiająca pielęgnację posesji
• jakość i estetyka wyrobu

słupek przęsłowy

panel 4W lub 2W

obejma montażowa 60x40

śruba mocująca M8x25

nakrętka samozrywalna

- 60x40x2,0
- 60x40x1,25 (GALFAN)* 
* do wysokości Hmax=2400mm

Podmurówka betonowa mocowana do słupków za pomocą 
uchwytów stalowych

podmurówka wibroprasowana

8
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Akcesoria:

Rodzaje obejm montażowych

      

standardowe parametry słupków

wysokość panelu wysokość słupka ilość obejm Wersja wykonania

1000 1600 2

1200 1800 3

1360 / 1400 2000 3

1560 / 1600 2200 3

1760 2400 4

1960 2600 4

2160 2800 4

2360 3000 4

2560 3200 5

system panelowy

nakrętka 
zrywalna uchwyty do płyt 

cokołowych

pośrednianarożna startowa

wysięgnik „Korona” 
na słupek 60 x 40
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siatka zgrzewana
Ogrodzenie siatkowe zgrzewane UNIVERPLAST

HORTAplast

zalety systemu:
- nowoczesny design

-  ekonomiczność  

i trwałość

- prostota montażu

- szerokie zastosowanie

- wysoka estetyka

- atrakcyjna cena

zabezpieczenie antykorozyjne:

1
2
3

- drut stalowy
- ocynkowanie ogniowe
- powłoka PVC /RAL600513 2
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siatka zgrzewana

GARDInet

siatka hodowlana

zabezpieczenie antykorozyjne:

1
2
3

- drut stalowy
- ocynkowanie ogniowe
- powłoka PVC /RAL600513 2

dane techniczne:

zabezpieczenie antykorozyjne:

1
2

- drut stalowy
- ocynkowanie ogniowe

12

11



w
w

w
.s

kl
ep

.p
la

st
-m

et
.p

l

Zalety:
- unikatowe wzornictwo
- nowoczesna technologia
-  wysoki stopień zabezpieczenia 

antykorozyjnego
- niskie koszty inwestycji,
- unikatowa konstrukcja przęsła,
- łatwość montażu,
- wysoka trwałość
- 10 letnia gwarancja 

nowoczesne ogrodzenia frontowe

Rodzaje wykończenia
górnej krawędzi przęsła:

Rodzaje zwieńczenia 
słupka przęsłowego:

ZACISKANIE
groty zaciskane hydraulicznie

system DUPLEX
cynkowanie + malowanie proszkowe

CYNKOWANIE
zabezpieczenie wewnętrznych

i zewnętrznych ścianek

PRZENIKANIE
w pro�le grubsze

wciskane są pro�le cieńsze

ŁĄCZENIE
ciekły cynk wypełnia szczeliny

i usztywnia przęsło

ALUMINIOWE GROTY
lekkie i trwałe

LEKKA KONSTRUKCJA
całość wykonana z pro�li stalowych

12
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nowoczesne ogrodzenia frontowe

Montaż 
przęsła 
do słupka:

Ogoszedzie SZMARAGD

Ametyst

Agat

Onyx

Jantar

Opal

Rubin

Modele 25/15

13
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Zalety:
- unikatowe wzornictwo
- nowoczesna technologia
- wysoki stopień zabezpieczenia 

antykorozyjnego
- niskie koszty inwestycji,
- konstrukcja przęsła,
- łatwość montażu,
- wysoka trwałość
- 10 letnia gwarancja 

nowoczesne ogrodzenia frontowe
Modele 50x30/20

Topaz I 

Topaz II 

Rodzaje zwieńczenia 
słupka przęsłowego:

Typ P

Typ P

Rodzaje wykończenia
górnej krawędzi przęsła:

P3 Zaślepka 
PVC

14
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nowoczesne ogrodzenia frontowe
Modele 50x30/20

Jaspis 

Szafir I 

Szafir III

Szafir I I

Jaspis

Typ P Typ P

Parametry techniczne:

Montaż 
przęsła 
do słupka:

15
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bramy przesuwne TOP
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bramy przesuwne TOP
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System PLAST-MET - szczegóły techniczne:
- stała wysokość ogrodzenia (4000mm) i zmienna długość, zależna od wy-

miarów boiska;
- cała konstrukcja ogrodzenia wznosi się na słupach okrągłych o wysokości 

5000 mm i przekroju 60x2.5 mm;
- słupy rozstawione są w odległości co 2500 mm;
- ogrodzenie na całej swojej długości jest usztywnione za pomocą rygla 

poprowadzonego w górnej części ogrodzenia.

Siatka w systemie PLAST-MET
- na całej konstrukcji ogrodzenia jest rozciągnięta siatka pleciona - system 

PANDEMIT;
- siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego, bardzo ściśle powlekane-

go warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego 
PCV;

- dolna i górna część siatki posiada symetrycznie zagięte końce.
- średnica drutu 2,2 x 3,4 mm, wysokość 4050 mm, wytrzymałość na rozcią-

ganie Rm = 500÷600MPa;
- wielkość oczek 35 x 35 mm;
- w górnej części siatka jest przywiązywana do rygla za pomocą drutu mo-

cującego o średnicy 1,4 x 2,0 mm;
- siatka rozpięta jest na 9 rzędach drutu napinającego o średnicy 2,6x4,0mm 

przymocowanego do słupów pośrednich za pomocą specjalistycznych 
przelotek.

Ogrodzenia w systemie PLAST-MET składają się z:
- furtki o wysokości 2000 mm i szerokości od 1000-1200 mm;
- bramy o wysokości od 2000-2500 mm i szerokości od 2000-2500 mm.
Furtka i brama są wyposażone w zawiasy, rygiel i zamek renomowanej firmy 
Locinox

siatkowe ogrodzenia sportowe

18
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ogrodzenia palisadowe
Zalety systemu:
- Sztywna konstrukcja:

  poziomy profil prostokątny 50x30mm  
lub 40x40mm;

  pionowy profil kwadratowy 25x25mm, 
20x20mm, 15x15mm;

- Nowoczesna konstrukcja: wzajemnie prze-
nikające się profile;

- Prosty montaż;
- Uniwersalne elementy montażowe  

(pozwalające na przymocowanie przęsła 
do słupków metalowych i murowanych);

- Wysoka trwałość; 
- 10 letnia gwarancja;
- dostępne różne wysokości;
- możliwość wyboru zakończenia górnej 

krawędzi profili.

Zastosowanie:
- centra handlowe
- obiekty wojskowe
- centra logistyczne
- strefy przemysłowe
- lotniska
- fabryki

Rodzaje zakończenia górnej krawędzi przęseł

Palisada P-1

Palisada P-2

Palisada P-3

Palisada P-4

Wysokość
Wysokość 
słupka do  

zabetonowania

Wysokość             
słupka na 

stopie

Długość 
przęseł

Zalecane 
wymiary 
słupka

Odległość pomiędzy  
słupkami dla przęseł  

o długości

H [mm] Hs [mm] Hs [mm] L [mm] [mm] [mm]

1000 1600 1050

2500

60x60

2530

1200 1800 1250 60x60

1500 2000 1550 60x60

1800 2400 1850 60x60

2000 2600 2050 80x80

2200 2800 2250 80x80

2500 3200 2550 80x80

Kolory standardowe:

Pozostałe kolory  
wg palety RAL

19



w
w

w
.s

kl
ep

.p
la

st
-m

et
.p

l

wersja: SPECJAL
 • dowolne kierunki otwierania bram i furtek ogrodzeniowych
 • możliwość wkomponowania bram i furtek w istniejące ogrodzenie posesji

bramy uchylne, dwuskrzydłowe
DS-4W i DS-P

typ wymiary max opis

DS-4W wypełnienie panel

DS-P wypełnienie profil

H-2000 mm

L-6000 mm

Otwierana ręcznie lub automatycz-
nie siłownikami elektrycznymi ze 
zdalnym sterowaniem

bramy przesuwne, samonośne

PS-4W i PS-P

typ wymiary max opis

PS-4W wypełnienie panel

PS-P wypełnienie profil

H-2000 mm

L-6000 mm

Otwierana ręcznie lub automatycz-
nie siłownikami elektrycznymi ze 
zdalnym sterowaniem

furtki ogrodzeniowe

F-4W i F-P

typ wymiary max opis

F-4 W wypełnienie panel

F-P wypełnienie profil

H-2000 mm

L-1000 mm

Otwierana ręcznie lub za pomocą 
elektrozaczepu

bramy i furtki ogrodzeniowe

B
ER

N

B
E R

N
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 wersja: SOLID
 • dowolne kierunki otwierania bram i furtek ogrodzeniowych
 • możliwość wkomponowania bram i furtek w istniejące ogrodzenie posesji

bramy przesuwne, samonośne

PS-4W i PS-P

typ wymiary max opis

PS-4W wypełnienie panel

PS-P wypełnienie profil

H-2560 mm

L-12000 mm

Otwierana ręcznie lub automatycz-
nie elektronapędem Marantec 

furtki ogrodzeniowe

F-4W i F-P

typ wymiary max opis

F-4 W wypełnienie panel

F-P wypełnienie profil

H-2560 mm

L-14000 mm

Otwierana ręcznie lub za pomocą 
elektozaczepu

furtki uniwersalne

bramy i furtki ogrodzeniowe

B
ER

N

dowolny kierunek otwierania

B
E

R
N
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wyposażenie i automatyka
systemu PLAST-MET

zamki bram i furtek
stal nierdzewna i aluminium

automatyka
Mechaniczne napędy elektryczne lub elektrohydrauliczne
umożliwiające zdalne sterowanie
bram przesuwnych i uchylnych:
• motoreduktor, siłowniki
• centrala sterująca
• zestaw fotokomórek, antena
• nadajnik (pilot 2-kanałowy)
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Notatki
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55-100 Trzebnica, ul. Milicka 34
tel. 71 312 07 93, fax 71 387 08 30
www.plast-met.pl
e-mail: biuro@plast-met.pl

Plast-Met CENTRUM
ul. Toruńska 147 (przy DK nr 1)
87-800 Włocławek
tel. 500-746-787
e-mail: centrum@plast-met.pl

Plast-Met POMORZE
Miszewko (przy DK nr 20)
Nowy Tuchom 3A, 80-209 Chwaszczyno
tel. 508-553-226
e-mail: pomorze@plast-met.pl

Nazwa firmy Miasto Ulica Telefon Województwo
Majkard Bolesławiec ul. Kraśnik Dolny 42 tel. 75 736 98 40 Dolnośląskie
Sta-Bet Lubin ul. Rzeźnicza 4 tel. 785 166 179 Dolnośląskie
Metal-Kłos Radwanice ul. Grafitowa 1 tel. 71 311 72 91 Dolnośląskie
Plast-Met Trzebnica ul. Milicka 41 tel. 501 96 38 96 Dolnośląskie
Witobud Dobrcz ul. Gdańska 9 tel. 52 363 38 68 Kujawsko-pomorskie
Pyżewski Grudziądz ul. Łyskowskiego 46 tel. 600 973 065 Kujawsko-pomorskie
Gresta Świecie ul. Chełmińska 11 tel. 513 045 084 Kujawsko-pomorskie
Plast-Met Centrum Włocławek ul. Toruńska 147 tel. 500 746 787 Kujawsko-pomorskie
Progro Zamość ul. Radziecka 28B tel. 84 638 54 66 Lubelskie
Germaplan Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 94 tel. 95 724 09 31 Lubuskie
Arsmet Stary Kisielin ul. Pionierów Lubuskich 48 tel. 68 320 96 81 Lubuskie
Pro-Fence Bełchatów ul. Przemysłowa 5 tel. 506 509 307 Łódzkie
Widor Czernichów ul. Kłokoczyn 203 tel. 12 275 03 00 Małopolskie
Pajęczyna Kraków, Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 1A tel. 12 415 81 46 Małopolskie
Fence-tech Piaseczno ul. ul. Słoneczna 87 tel. 696 079 134 Mazowieckie
Lolex Radom ul. Instalatorów 15 tel. 660 279 939 Mazowieckie
Portal Czarnowąsy ul. Jagiełły 39A tel. 77 469 11 52 Opolskie
Ogrodex Opole ul. Kępska 2 tel. 602 705 246 Opolskie
Euro-Mot Białystok ul. Octowa 8 tel. 85 745 47 99 Podlaskie
Plast-Met Pomorze Chwoszczyno ul. Nowy Tuchom 3A tel. 508 553 226 Pomorskie
Demit Wiślina k.Gdańska ul. Dziewięć Włók 45 tel. 58 306 98 54 Pomorskie
Ogrodzenia Sikora Brenna ul. Stara Droga 13 tel. 604 755 373 Śląskie
Dirox Sośnicowice ul. Kozielska 14 tel. 880 494 634 Śląskie
Siat-Pol Hecznarowice ul. Słoneczna 9 tel. 603 583 727 Śląskie
Atlant Kielce ul. Zagórska 103 tel. 41 343 19 91 Świętokrzyskie
Lałti Elbląg ul. Warszawska 66 tel. 55 236 23 37 Warmińsko-mazurskie
San-Gaz Jarocin ul. Brzozowa 3 tel. 66 822 49 81 Wielkopolskie
Siatkoland Luboń ul. Armii Poznań 71 tel. 61 810 28 04 Wielkopolskie
Mobis Nowe Skalmierzyce ul. Pleszewska 9A tel. 600 257 677 Wielkopolskie
Market Olejniczak Szamotuły ul. Rzeczna 2 tel. 61 292 12 72 Wielkopolskie
Kaczmarek Wronki ul. Ukośna 10 tel. 604 405 917 Wielkopolskie
APHD Drawsko Pomorskie ul. Starogrodzka 27 tel. 600 968 473 Zachodniopomorskie
Arkadia Szczecin ul. Świerczewska 5 tel. 91 453 14 06 Zachodniopomorskie

PUNKTY PARTNERSKIE:


