
OFERTA HANDLOWA ZPH-U „PŁOTEK” 

- PANELE OGRODZENIOWE 
 

Dokładne ceny oraz możliwość zamówienia ogrodzenia 

pod nr tel. 502 098 983 
Panel ogrodzeniowy ocynkowany – powlekany PCV - ZIELONY 

 wysokość (h) szerokość (l) grubość oczko 

PANEL 120 cm 250 cm Fi 4 200x50 mm 

 150 cm 250 cm Fi 4 200x50 mm 

Panel ogrodzeniowy ocynkowany – malowany proszkowo - ZIELONY 

 wysokość (h) szerokość (l) grubość oczko 

PANEL 120 cm 250 cm Fi 4 200x50 mm 

 150 cm 250 cm Fi 4 200x50 mm 

 170 cm 250 cm Fi 4 200x50 mm 

 120cm 250 cm Fi 5 200x50 mm 

 150 cm 250 cm Fi 5 200x50 mm 

 170 cm 250 cm Fi 5 200x50 mm 

 200 cm 250 cm Fi 5 200x50 mm 

Panel ogrodzeniowy - OCYNKOWANY 

 wysokość (h) szerokość (l) grubość oczko 

Panel 120 cm 250 cm Fi 4 200x50 mm 

 150 cm 250 cm Fi 4 200x50 mm 

 170 cm 250 cm Fi 4 200x50 mm 

 120 cm 250 cm Fi 5 200x50 mm 

 150 cm 250 cm Fi 5 200x50 mm 

 170 cm 250 cm Fi 5 200x50 mm 

Słupek ogrodzeniowy profil zamknięty prostokątny 60x40 mm ocynkowany  

– malowany proszkowo – ZIELONY (z daszkiem) 

 Wysokość 

całkowita 

słupka 

Słupek do paneli ogrodzeniowych  h=120 cm  200 cm 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=150 cm 220 cm 

lub 240 cm 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=170 cm 240 cm 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=200 cm 260 cm 

Słupek ogrodzeniowy profil zamknięty prostokątny 60x40 mm OCYNKOWANY 

 (z daszkiem) 

 Wysokość 

całkowita 

słupka 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=120 cm  200 cm 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=150 cm 220 cm 

lub 240 cm 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=170 cm 240 cm 

Słupek ogrodzeniowy okrągły fi 48 ocynkowany- malowany proszkowo –ZIELONY      

(z daszkiem) 

 Wysokość 



całkowita 

słupka 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=120 cm  200 cm 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=150 cm 220 cm 

lub 240 cm 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=170 cm 240 cm 

Słupek ogrodzeniowy okrągły fi 48 ocynkowany- OCYNKOWANY (z daszkiem) 

 Wysokość 

całkowita 

słupka 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=120 cm  200 cm 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=150 cm 220 cm 

lub 240 cm 

Słupek do paneli ogrodzeniowych h=170 cm 240 cm 

W sprzedaży posiadamy pełne akcesoria do montażu paneli 

ogrodzeniowych malowanych proszkowo – ZIELONYCH oraz 

OCYNKOWANYCH  tj.  

- obejmy metalowe początkowe 

- obejmy metalowa przejściowe 

- obejmy metalowe narożne 

- dystans do obejmy metalowy 

- śruby+nakrętki+podkładki 

 
  

  

 
 


