innowacyjne systemy ogrodzeń
innovative fencing systems

polswat
modern

System ogrodzeniowy POLSWAT MODERN powstał z potrzeb zmieniającego się rynku ogrodzeń w Polsce i na
Świecie. Nasza firma zajmuje się produkcją i dystrybucją stalowych elementów kutych i od roku 1999 stale się rozwija. Nasze
doświadczenie i rozbudowa   parku maszynowego pozwoliły stworzyć ofertę paneli ciętych laserowo, idealnie
zastępujących tradycyjne ogrodzenia kute oraz masowo produkowane ogrodzenia profilowe. Ilość wzorów oraz możliwość
skalowania paneli do dowolnych wymiarów dają nieskończone możliwości wyróżnienia Państwa inwestycji nadając jej
unikalnego i wyjątkowego charakteru.
POLSWAT MODERN fencing system was created from the needs of changing Polish and World’s fencing trends.
Our company is leading in production and distribution of wrought iron elements since 1999 and we are constantly
evolving. Our experience and expansion of the machine park helped to create POLSWAT MODERN panels, perfect
replacement for traditional fences and mass-produced profile fences. Many designs and scale ability to any size provides endless
possibilities to distinguish your investment, giving it a unique and exceptional characteristic.
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Sam zdecyduj jak ma wyglądać Twoje ogrodzenie. Dopasuj wszystkie elementy według swoich upodobań tak by
ogrodzenie najlepiej wpisało się w otoczenie jednocześnie zapewniając komfort i bezpieczeństwo.
-  wyślij nam wymiary swojego ogrodzenia a przygotujemy ofertę i wizualizację
-  wybierz czy ma być to brama przesuwna czy uchylna,
-  wybierz panele które chciałbyś widzieć w swoim ogrodzeniu,
- dopasuj kolor ogrodzenia do elewacji budynku podkreślając jej wyjątkowość i styl (do wyboru pełna
   paleta barw z palety kolorów RAL).
-  skorzystaj z szerokiej gamy napędów firmy CAME
Nasze ogrodzenia wykonujemy ze stali, zabezpieczamy   przed korozją metoda cynkowania ogniowego i malowania
proszkowego. Takie zabezpieczenie pozwala nam zagwarantować Państwu spokój na długi czas.
Decide how you want your fence to look like. Match all the elements according to your preferences so that your fence
will fit with environment while providing comfort and safety.
-  send us the dimensions of your fence and we will prepare a visualization
-  select gate type: sliding or swing gate
-  select pattern of the panels
-  choose a color that will highlight the uniqueness of your investment (full RAL palette available).
-  select an automation type from our CAME offer
Our fences are made from steel, protected by hot-dip galvanizing method and powder coating.
This allows us to provide an long time guarantee.
www.polswat.pl
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Panele POLSWAT MODERN najczęściej wykonywane są ze
stali, która jako surowiec stanowi jeden z podstawowych materiałów
wykorzystywanych w budownictwie. Możliwe jednak jest również
wykonanie paneli: z blachy stalowej cynkowanej, blachy aluminiowej, blachy kwasoodpornej. Na życzenie gotowe panele malujemy
proszkowo na dowolny kolor z palety kolorów RAL.
POLSWAT MODERN panels are usually made of steel, which as a
raw material is one of the basic used in construction. However you also
can choose: galvanized steel, aluminum, stainless steel. On request,
panels can be powder coated in any color from RAL palette.
A
C
I
M

aluminium/ auminum
blacha czarna/ steel
blacha kwasoodporna AISI 304 / stainless steel AISI 304
blacha czarna malowana proszkowo w dowolnym  kolorze
z palety RAL / powder coated steel
O - blacha ocynkowana/ galvanised steel

70.70.2.0940
szerokość
/ width
4

wysokość
/ hight

grubość
/ thickness
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nr wzoru
/ pattern no.
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Opatentowany przez nas system pozwala łatwo i szybko wykonać gotowe przęsło lub balustradę bez potrzeby spawania paneli do ramy. Panele występują w wersji prostej lub z zagiętymi krawędziami co dodatkowo usztywnia panel.Sposób
i technika montażu zależy od przeznaczenia i preferencji klienta.
Produkt objęty ochroną patentową
Patented fencing system allows you to easily and quickly make ready-span or balustrade without the need for
welding the panels to the frame. The panels are available in either straight or curved edged version which stiffens the panel.
Technique of installation depends on the application and customer preference.
Product under patent protection.

montaż z tulejami
/ assembly with sleeve

montaż bezpośrednio do ramy
/ assembly directly to frame

montaż z ramą wewnątrz panelu
/ assembly with internal frame
www.polswat.pl
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Dzięki zastosowaniu paneli POLSWAT MODERN
możemy dowolnie personalizować Państwa otoczenie.
Realizujemy indywidualne projekty, które mogą
zawierać np.: adres, inicjały, logo lub nazwę firmy itp.
Through the use of POLSWAT MODERN panels
you can freely customize your environment. We realize
individual projects that may contain: address, initials,
logo or company name etc.

6

www.polswat.pl

polswat
modern
Brama przesuwna typu BP 01
szer. 600 cm (światło bramy 400 cm)
wys. 150/160/170 cm
szyna prowadząca 80 x 80 x 5 mm,
bramy występują w wersjach lewa/prawa
Sliding gate type BP 01
width. 600 cm (400 cm width of the opening)
height. 150/160/170 cm
guide rail 80 x 80 x 5 mm
left / right version available

Pakiet akcesoriów do bramy przesuwnej:
/ Accessories package for sliding gates:
+

+

+

+

15.805.01
15.825
15.826
15.833.05

- wózek jezdny x 2 / trolley x 2
- rolka najazdu
/ roller
- uchwyt najazdu
/ meeting point
- rolka prowadząca  / leading rolley
www.polswat.pl
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Brama przesuwna typu BP 02
szer. 600 cm (światło bramy 400 cm)
wys. 150/160/170 cm
szyna prowadząca 80 x 80 x 5 mm,
bramy występują w wersjach lewa/prawa
Sliding gate type BP 02
width. 600 cm (400 cm width of the opening)
height. 150/160/170 cm
guide rail 80 x 80 x 5 mm
left / right version available

Pakiet akcesoriów do bramy przesuwnej:
/ Accessories package for sliding gates:
+
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+

+

15.805.01
15.825
15.826
15.833.05

- wózek jezdny x 2 / trolley x 2
- rolka najazdu
/ roller
- uchwyt najazdu
/ meeting point
- rolka prowadząca  / leading rolley
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Brama skrzydłowa typu BS 01
szer. 390 cm (światło bramy 400 cm)
wys. 150/160/170 cm
Swing gate type BP 01
width. 390 cm (400 cm width of the opening)
height. 150/160/170 cm

Przęsło typu P 01
szer. 190 cm (światło przęsła 200 cm)
wys. 125/140 cm
Span type P 01
width. 190 cm (200 cm width of the opening)
height. 125/140 cm
www.polswat.pl
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Furtka typu F 01
szer. 90 cm
wys. 150/160/170 cm
występują w wersjach
lewa/prawa

Furtka typu F 02
szer. 90 cm
wys. 150/160/170 cm
występują w wersjach
lewa/prawa

Wicket type F 01
width. 90 cm
height. 150/160/170 cm
left / right version available

Wicket type F 02
width. 90 cm
height. 150/160/170 cm
left / right version available

+

+
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Pakiet akcesoriów do furtki / Accessories package for wicket
15.332      - opór futrki / wicket resistance
15.645.01 - kaseta z zamkiem / cassete with lock
16.328      - klamka- gałka z szyldami / handle knob with cover
Pakiet akcesoriów do pracy z domofonem/ Accessories package for wicket with intercom
15.650.04
- kaseta elektrozaczepu / electrolock cassete
15.652.04
- szyld wąski / lock cover
15.654
- elektrozaczep / electrolock
15.645.01
- kaseta z zamkiem / cassete with lock
16.328
- klamka/ gałka z szyldami / handle/ knob with cover
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Dzięki gamie siłowników do bram firmy Came wszelkie pomysły dotyczące
domowego komfortu urzeczywistnią się w sposób automatyczny. Wszystkie
czynności staną się prostsze, spontaniczne, natychmiastowe, a ich sterowanie odbywać się będzie w warunkach maksymalnej kontroli i bezpieczeństwa.
Zapomnijcie o uciążliwym wychodzeniu z samochodu, zapomnijcie o deszczu i
zimnie, o męczącym otwieraniu często nielekkich skrzydeł bramy.

Thanks to CAME Automation any idea for home
comfort materialize automatically. All operations
become simpler, spontaneous, immediate and
their control will take place in conditions of
maximum security and control. Forget about
uncomfortable exiting the car, forget about rain
and cold, with CAME Automation its simple.
www.polswat.pl

11

polswat
modern
Przedstawiamy przykłady
paneli 70 x 70cm z serii POLSWAT
MODERN. Przykładowe panele
można skalować do każdego wymiaru tak by idealnie pasowały w
miejscu ich zastosowania.
Here we present POLSWAT
MODERN panels in size 70 x 70cm
which are perfect for balconies
and staircases. These are examples of patters that we can scale
to any size.
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70.70.2.0001

70.70.2.0005

70.70.2.0010

70.70.2.0011
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70.70.2.0020

70.70.2.0030

70.70.2.0040

70.70.2.0050

70.70.2.0060

70.70.2.0065
www.polswat.pl
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70.70.2.0070

70.70.2.0071

70.70.2.0090

70.70.2.0091

70.70.2.0121

70.70.2.0131

www.polswat.pl
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70.70.2.0161

70.70.2.0181

70.70.2.0201

70.70.2.0202

70.70.2.0205

70.70.2.0206
www.polswat.pl
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70.70.2.0221

70.70.2.0223

70.70.2.0225

70.70.2.0231

70.70.2.0232

70.70.2.0240

www.polswat.pl
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70.70.2.0251

70.70.2.0261

70.70.2.0271

70.70.2.0272

70.70.2.0291

70.70.2.0295
www.polswat.pl
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70.70.2.0310

70.70.2.0320

70.70.2.0330

70.70.2.0380

70.70.2.0400

70.70.2.0410

www.polswat.pl
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70.70.2.0420

70.70.2.0430

70.70.2.0440

70.70.2.0450

70.70.2.0460

70.70.2.0463
www.polswat.pl
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70.70.2.0480

70.70.2.0490

70.70.2.0500

70.70.2.0510

70.70.2.0520

70.70.2.0530

www.polswat.pl
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70.70.2.0540

70.70.2.0550

70.70.2.0560

70.70.2.0570

70.70.2.0580

70.70.2.0590
www.polswat.pl
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70.70.2.0600

70.70.2.0610

70.70.2.0620

70.70.2.0630

70.70.2.0640

70.70.2.0650

www.polswat.pl
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70.70.2.0700

70.70.2.0710

70.70.2.0720

70.70.2.0730

70.70.2.0740

70.70.2.0750
www.polswat.pl
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70.70.2.0800

70.70.2.0810

70.70.2.0820

70.70.2.0830

70.70.2.0840

70.70.2.0850

www.polswat.pl
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70.70.2.0900

70.70.2.0910

70.70.2.0920

70.70.2.0930

70.70.2.0940

70.70.2.0950
www.polswat.pl
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70.70.2.1000

70.70.2.1010

70.70.2.1020

70.70.2.1030

70.70.2.1040

70.70.2.1050

www.polswat.pl
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70.70.2.1100

70.70.2.1110

70.70.2.1120

70.70.2.1130

70.70.2.1140

70.70.2.1150
www.polswat.pl
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70.70.2.1200

70.70.2.1210

70.70.2.1220

70.70.2.1230

70.70.2.1240

70.70.2.1250

www.polswat.pl
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70.70.2.1300

70.70.2.1310

70.70.2.1320

70.70.2.1330

70.70.2.1340

70.70.2.1350
www.polswat.pl
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Otwórz przedstawicielstwo już dziś zostając naszym dystrybutorem linii POLSWAT MODERN, nie czekaj
aż zrobią to inni w Twoim regionie. Jesteś właścicielem zakładu ślusarskiego, sklepu lub hurtowni budowlanej
lub też szukasz pomysłu na biznes? Rozwijaj się z nami. Wzbogać swoją działalność i poszerz jej asortyment
o gotowe ogrodzenia POLSWAT MODERN. Zarabiaj więcej mniejszym wkładem pracy.
Skontaktuj się z nami już dziś.
Become our distributor of POLSWAT MODERN line today. Don’t wait! Be the first in your region!
You possess a blacksmith workshop, metal shop, building store or looking for a business idea? Grow with us.
Extend your business with ready-made POLSWAT MODERN. Earn more with less work.
Contact us today.

www.polswat.pl
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Centrala:
26-600 Radom
ul. Przemysłowa 15
tel. 48 366 52 89
48 385 13 77
48 385 13 78
fax. 48 366 49 72
mob: 605 340 434

Oddziały:
05-816 Michałowice k.Warszawy
ul. Słoneczna 13A
tel. 22 667 77 79
fax. 22 662 78 92
mob: 601 544 385

64-520 Obrzycko
Słopanowo - Huby 10B

20-469 Lublin
ul. Budowlana 11

tel. 61 292 32 57
fax. 61 292 13 20
mob: 601 376 450

tel. 81 441 74 51
fax. 81 441 83 51
mob: 605 088 145

www.polswat.pl
e-mail: modern@polswat.pl

