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®Firma JONIEC  to wiodący polski producent ogrodzeń betonowych oraz 

elementów małej architektury ogrodowej. Początki naszej działalności 

sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to rozpoczęliśmy produkcję 
®łupanych płytek elewacyjnych pod  szyldem  JONIEC .

O FIRMIE

O FIRMIE

Od 30 lat opracowujemy własne nowatorskie projekty i wdrażamy je do produkcji, kładąc nacisk na innowa-

cyjność i nowoczesność. W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w wytwarzaniu takich produktów, jak: ogrodzenia 

łupane, ogrodzenia betonowe modułowe, podmurówki prefabrykowane, gazony, palisady, bloczki elewacyjne. 

Wszystkie nasze wyroby spełniają normy niezbędne do utrzymania pozycji lidera na bardzo konkurencyjnym  

i  wymagającym  rynku  europejskim. 

30 LAT NA RYNKU

WIODĄCY PRODUCENT



O FIRMIE

wyznaczamy
nowe granice

Wciąż poszukujemy nowych, efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. 

Dzięki optymalizacji produkcji otrzymujemy wyroby o doskonałej 

jakości. Dbamy o zachowanie jak najwyższych standardów zarówno 

w  produkcji,  jak  i  w  obsłudze  klienta. 

TECHNOLOGIE

WYBRANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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łatwość montażu 
wielość pomysłów aranżacyjnych

OGRO
DZENIA
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OGRODZENIA
MODUŁOWE

ROMA Mega
ogrodzenie gładkie

ROMA Horizon
ogrodzenie gładkie

ROMA Perfect
ogrodzenie scratch

ROMA Diamond
ogrodzenie multigrain scratch

ROMA Classic
ogrodzenie multigrain

MODU
ŁOWE
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ROMA Nova
ogrodzenie scratch

NOWOŚĆ

NOWY KOLOR



galena | daszek galena



System ogrodzeniowy ROMA Mega zaprojektowany został z myślą o klientach poszukujących 

ekskluzywnych nowoczesnych form. Duże betonowe bloki modułowe ułatwiają szybkie 

wznoszenie solidnych konstrukcji. Osiągnięty efekt wizualny to piękne ogrodzenie wzbu-

dzające  respekt.

ROMA Mega

RM19 

bloczek słupkowy / murkowy

wys. 28,8 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm

RM28

bloczek słupkowy / murkowy

wys. 28,8 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 28 cm

CRM19 

daszek słupkowy / murkowy

wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm

CRM28 

daszek słupkowy / murkowy

wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 28 cm

ELEMENTY SYSTEMU

OGRODZENIE GŁADKIE
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BEST
SELLER



W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

KOLORY BLOCZKÓW

KOLORY DASZKÓW

galena gabro lidyt

galena gabro lidyt

turmalin

aragon

turmalin

aragon
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snow

snow

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ROMA Mega OGRODZENIE GŁADKIE



KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. RM19 45,5 18

2. RM28 55 12

3. CRM19 23,5 48

4. CRM28 33,5 32

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

ROMA MegaOGRODZENIE GŁADKIE

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją 

montażu ogrodzenia.

Zeskanuj kod QR. 

11/ katalog 2023

RM19 RM28

CRM28

CRM19
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aragon | daszek aragon

ROMA Mega OGRODZENIE GŁADKIE



13/ katalog 2023

snow | daszek snow

NOWOŚĆ

ROMA MegaOGRODZENIE GŁADKIE



galena | daszek galena

lidyt | daszek lidyt

14

ROMA Mega OGRODZENIE GŁADKIE



gabro | daszek gabro

15/ katalog 2023

ROMA MegaOGRODZENIE GŁADKIE



uran | daszek uran



Ogrodzenie ROMA Nova to nowoczesny system składany z betonowych bloczków. Ich wygląd 

i wymiary są nowatorskie i odmienne od większości systemów ogrodzeniowych dostępnych 

na rynku. To sprawia, że zbudowane z nich ogrodzenie pozytywnie wyróżnia się i nadaje 

posesji wyjątkowy charakter. Dostępne kolory ogrodzenia ROMA Nova idealnie współgrają 

z  modną  szarością,  która  wciąż  króluje  w  nowoczesnym  designie.

ROMA Nova

RN19 

bloczek słupkowy / murkowy
scratchowany  dwustronnie

wys. 14,4 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm

CRN19

daszek słupkowy / murkowy
scratchowany  dwustronnie

wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm

ELEMENTY SYSTEMU

OGRODZENIE SCRATCH

17

NOWOŚĆ
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KOLORY BLOCZKÓW

KOLORY DASZKÓW

szerlit uran

szerlit uran

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ROMA Nova OGRODZENIE SCRATCH
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KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. RN19 23 42

2. CRN19 23 48

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją 

montażu ogrodzenia.

Zeskanuj kod QR. 

/ katalog 2023

CRN19

RN19

Oryginalna fasada produktu 

dzięki technologii scratch

OGRODZENIE SCRATCH ROMA NovaNOWOŚĆ



szerlit | daszek szerlit
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ROMA Nova OGRODZENIE SCRATCH



uran | daszek uran

21/ katalog 2023

OGRODZENIE SCRATCH ROMA NovaNOWOŚĆ



biały | daszek biały



System ROMA Horizon to produkt, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów 

poszukujących prostych form. ROMA Horizon to system bloczków ogrodzeniowych, 

których ogromną zaletą jest prosty i szybki montaż. Do wyboru są kolory, które doskonale 

współgrają zarówno z elewacjami w zimnych, jak i ciepłych tonacjach. Intensywne melanże 

"z  lekkim  pazurem”  nadają  otoczeniu  wyjątkowy  charakter.

ROMA Horizon

BH20 

bloczek słupkowy / murkowy

wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm

BH28

bloczek słupkowy / murkowy

wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 28 cm

CH20 

daszek słupkowy / murkowy

wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm

CH28 

daszek słupkowy / murkowy

wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 28 cm

ELEMENTY SYSTEMU

OGRODZENIE GŁADKIE

23

BEST
SELLER



W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ROMA Horizon OGRODZENIE GŁADKIE

KOLORY BLOCZKÓW

KOLORY DASZKÓW

piryt marengo onyx

grafitamber

piryt marengo onyx

białyamber grafitmagnetyt**

nero**

magnetyt**

nero**

biały
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** kolor dostępny wyłącznie dla bloczków BH20 oraz daszków CH20



KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)

1. BH20 23,3 60 (100x120)* - pakowanie standardowe
48 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich

2. BH28 27,5 40 (100x120)* - pakowanie standardowe
36 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich

3. CH20 11,3 96 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek 
                          kurierskich

4. CH28 16,7 72 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek 
                          kurierskich

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

*wymiary palet w cm

INSTRUKCJA MONTAŻU
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Zapoznaj się z instrukcją 

montażu ogrodzenia.

Zeskanuj kod QR. 

/ katalog 2023

BH20 BH28

CH28

CH20

ROMA HorizonOGRODZENIE GŁADKIE



grafit | daszek grafit
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ROMA Horizon OGRODZENIE GŁADKIE



onyx | daszek onyx

27/ katalog 2023

ROMA HorizonOGRODZENIE GŁADKIE



piryt | daszek piryt
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ROMA Horizon OGRODZENIE GŁADKIE



nero | daszek nero

29/ katalog 2023

ROMA HorizonOGRODZENIE GŁADKIE



magnetyt | daszek magnetyt

biały | daszek biały

marengo | daszek marengo
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ROMA Horizon OGRODZENIE GŁADKIE



amber | daszek amber

31/ katalog 2023

ROMA HorizonOGRODZENIE GŁADKIE



morion | daszek morion



ROMA Perfect to ogrodzenie, które idealnie współgra z nowoczesną architekturą domów 

prywatnych i budynków użyteczności publicznej. Dzięki technologii SCRATCH kolory 

ogrodzenia są niezwykle subtelne, wtapiające się w otoczenie. Prosty design i łatwość 

układania to atuty, które docenią zarówno właściciele posesji, jak i wykonawcy. Ogrodzenie 

nagrodzone  Złotym  Medalem  MTP  2020.

ROMA Perfect

RP20

bloczek słupkowy / murkowy
scratchowany  czterostronnie

wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm

CRP20

daszek słupkowy / murkowy
scratchowany  czterostronnie

wys. 5 cm / dł. 50,4 cm 
/ szer. 20 cm

ELEMENTY SYSTEMU

OGRODZENIE SCRATCH
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W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ROMA Perfect OGRODZENIE SCRATCH

KOLORY BLOCZKÓW

KOLORY DASZKÓW

dioryt morion milos

dioryt morion milos alba

alba

34



KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. RP20 22,5 48

2. CRP20 11 96

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE INSTRUKCJA MONTAŻU
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Zapoznaj się z instrukcją 

montażu ogrodzenia.

Zeskanuj kod QR. 

ROMA Perfect

/ katalog 2023

RP20
CRP20

Efekt postarzenia produktu po 

zastosowaniu technologii scratch

OGRODZENIE SCRATCH



morion | daszek morion
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ROMA Perfect OGRODZENIE SCRATCH



37/ katalog 2023

dioryt | daszek dioryt

ROMA PerfectOGRODZENIE SCRATCH



alba | daszek alba
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ROMA Perfect OGRODZENIE SCRATCH



milos | daszek milos

39/ katalog 2023

OGRODZENIE SCRATCH ROMA Perfect



halit | daszek halit



ROMA Diamond to system modułowych bloczków ogrodzeniowych wyróżniający się 

charakterystyczną drapaną fakturą powierzchni. Dzięki temu ogrodzenie wyróżnia się, 

a posesja nabiera wyjątkowego wyglądu. Modułowe bloczki systemu ROMA Diamond 

pozwalają zbudować rozmaite warianty ogrodzenia dopasowujące się do warunków 

danej  działki  i  otoczenia.

ROMA Diamond

RD20

bloczek słupkowy / murkowy
scratchowany  czterostronnie

wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm

CRD20

daszek słupkowy / murkowy
scratchowany  czterostronnie

wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm

ELEMENTY SYSTEMU

OGRODZENIE MULTIGRAIN SCRATCH
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W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ROMA Diamond OGRODZENIE MULTIGRAIN SCRATCH

KOLORY BLOCZKÓW

halit

halit

42

KOLORY DASZKÓW



KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. RD20 22 48

2. CRD20 11,3 96

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE INSTRUKCJA MONTAŻU
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Zapoznaj się z instrukcją 

montażu ogrodzenia.

Zeskanuj kod QR. 

/ katalog 2023

RD20
CRD20

Efekt postarzenia produktu po 

zastosowaniu technologii scratch

ROMA DiamondOGRODZENIE MULTIGRAIN SCRATCH



halit | daszek halit
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ROMA Diamond OGRODZENIE MULTIGRAIN SCRATCH



45/ katalog 2023

OGRODZENIE MULTIGRAIN SCRATCH ROMA Diamond



gagat | daszek gagat



Ogrodzenie ROMA Classic składa się z elementów o prostym, geometrycznym kształcie. 

Ogrodzenie to docenią osoby lubiące minimalizm i delikatną ascezę w designie. Z bloczków 

systemu ROMA Classic można zbudować zarówno klasyczne ogrodzenia z niską podmu-

rówką i wąskimi słupkami, jak i pełne mury, które umożliwiają całkowite odgrodzenie posesji 

od  uciążliwego  otoczenia.  Ogrodzenie  nagrodzone  Złotym  Medalem  MTP  2018.

ROMA Classic

BRSM 

bloczek słupkowy / murkowy

wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm

BRDM

bloczek słupkowy / murkowy

wys. 20 cm / dł. 36 cm
/ szer. 36 cm

CRSM 

daszek słupkowy / murkowy

wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm

CRDM 

daszek słupkowy / murkowy

wys. 5 cm / dł. 36 cm
/ szer. 36 cm

ELEMENTY SYSTEMU

OGRODZENIE MULTIGRAIN

47



ROMA Classic OGRODZENIE MULTIGRAIN

KOLORY BLOCZKÓW

KOLORY DASZKÓW

onyx gagat topaz biały

onyx gagat topaz biały

48

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.



KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)

1. BRSM (onyx, 
gagat, topaz)

BRSM (biały)

22,5

22,5

48 (80x120)* - pakowanie standardowe 
                          i do przesyłek kurierskich

60 (100x120)* - pakowanie standardowe
48 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich

2. BRDM 24 36 (80x120)* - pakowanie standardowe 
                          i do przesyłek kurierskich

3. CRSM 11,3 96 (80x120)* - pakowanie standardowe 
                          i do przesyłek kurierskich

4. CRDM 15,5 78 (80x120)* - pakowanie standardowe 
                          i do przesyłek kurierskich

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

*wymiary palet w cm

INSTRUKCJA MONTAŻU
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Zapoznaj się z instrukcją 

montażu ogrodzenia.

Zeskanuj kod QR. 

/ katalog 2023

BRSM BRDM
CRDM

CRSM

ROMA ClassicOGRODZENIE MULTIGRAIN



gagat | daszek gagat
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ROMA Classic OGRODZENIE MULTIGRAIN



onyx | daszek onyx

51/ katalog 2023

ROMA ClassicOGRODZENIE MULTIGRAIN



topaz | daszek topaz
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ROMA Classic OGRODZENIE MULTIGRAIN



biały | daszek biały

53/ katalog 2023

OGRODZENIE MULTIGRAIN ROMA Classic



niepowtarzalny charakter
przypominający naturalny kamień

OGRO
DZENIA

54



OGRODZENIA
ŁUPANE

® GORC de Luxe GL22
ogrodzenie łupane

® GORC de Luxe GL38
ogrodzenie łupane

® GORC Peak
ogrodzenie łupane

® GORC Top
ogrodzenie łupane scratch

ŁUPA
NE

55

NOWOŚĆ



onyx | daszek onyx



®Ogrodzenie GORC  obchodzi swoje 20-te urodziny! System bloczków łupanych, który w ca-
®łości został opracowany przez sztab fachowców firmy JONIEC , miał swoją premierę w 2003 r. 

Od samego początku produkt ten cieszy się niesłabnącą popularnością. Wpływ na to ma 

ponadczasowy i uniwersalny design ogrodzenia, które można zestawić z domami o klasycz-

nej  architekturze,  ale  świetnie  sprawdzi  się  także,  jako  otoczenie  nowoczesnych  posesji.

®GORC  de Luxe GL22
OGRODZENIE ŁUPANE

CSBNR

wys. 6 cm  / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm

CBG

wys. 6 cm / dł. 24 cm
/ szer. 28 cm

daszek gładki czterospadowy daszek gładki dwuspadowy

ELEMENTY SYSTEMU GL22

GU+GA

wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 22 cm

bloczek słupkowy

ŁSON

wys. 4,5 cm / dł. 11,1 cm
/ szer. 5,7 cm

łącznik

GM

wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 22 cm

GP

wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 4,5 cm

bloczek murkowy element murkowy

CPGM

wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 27 cm

daszek łupany dwustronniedaszek łupany czterostronnie

CPGS

wys. 6 cm / dł. 43 cm
/ szer. 27 cm

57



®GORC  de Luxe GL22 OGRODZENIE ŁUPANE 
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KOLORY DASZKÓW GŁADKICH

KOLORY DASZKÓW ŁUPANYCH

brąz jasny* brąz ciemny*

kremowy żółty*

czarny piaskowy alaska bronzyt

getyt piryt onyx vera

silver

piaskowy*czarny

* do wyczerpania zapasów magazynowych
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.



59/ katalog 2023

®GORC  de Luxe GL22OGRODZENIE ŁUPANE 

KOLORY BLOCZKÓW

czarny piaskowy alaska bronzyt

getyt piryt onyx vera

silver

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.



ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 
80x120cm

1. GU+GA 18 70

2. GM 18 70

3. GP 6,3 170

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 
80x120cm

1. CSBNR 14 38

2. CBG 7,1 126

3. CPGS 16 72

4. CPGM 18 66

BLOCZKI DASZKI

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.

Zeskanuj kod QR. 

60

ŁSON

GU+GA

CPGS

GP

CPGM

GM

®GORC  de Luxe GL22 OGRODZENIE ŁUPANE 
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getyt | daszek getyt

/ katalog 2023

®GORC  de Luxe GL22OGRODZENIE ŁUPANE 
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piryt | daszek kremowy vera | daszek brąz jasny

onyx | daszek stalowy

®GORC  de Luxe GL22 OGRODZENIE ŁUPANE 
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bronzyt | daszek bronzyt

/ katalog 2023

®GORC  de Luxe GL22OGRODZENIE ŁUPANE 



czarny | daszek czarny



® ®Ogrodzenie łupane GORC  to autorski pomysł firmy JONIEC . Charakterystyczna łupana po- 

wierzchnia oraz wyraziste pionowe i poziome spoiny bloczków tworzą unikalną estetykę 
®słupków i podmurówki. System ogrodzeniowy GORC  to elegancka i efektowna wizytówka 

domu. Produkt został 3-krotnie wyróżniony certyfikatem Jakość Roku oraz tytułem HOME 

ZONE  Jakość  i  Niezawodność.

®GORC  de Luxe GL38
OGRODZENIE ŁUPANE

ELEMENTY SYSTEMU GL38

CSDR

wys. 7 cm  / dł. 47 cm
/ szer. 47 cm

CPDD

wys. 7 cm / dł. 47 cm
/ szer. 47 cm

daszek gładki czterospadowy daszek gładki dwuspadowy

GUD+GAD

wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 38 cm

bloczek słupkowy

ŁSOD

wys. 4,5 cm / dł. 27 cm
/ szer. 5,5 cm

łącznik

GMD

wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 38 cm

GP

wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 4,5 cm

bloczek murkowy element murkowy

CPGMD

wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 43 cm

daszek łupany dwustronniedaszek łupany czterostronnie

CPGSD

wys. 6 cm / dł. 43 cm
/ szer. 43 cm

65
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OGRODZENIE ŁUPANE ®GORC  de Luxe GL38

KOLORY DASZKÓW GŁADKICH

KOLORY DASZKÓW ŁUPANYCH

brąz jasny* brąz ciemny*

kremowy żółty*

czarny piaskowy alaska bronzyt

getyt piryt onyx vera

silver

piaskowy*czarny

* do wyczerpania zapasów magazynowych
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.
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®GORC  de Luxe GL38OGRODZENIE ŁUPANE 

KOLORY BLOCZKÓW

czarny piaskowy alaska bronzyt

getyt piryt onyx vera

silver

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.



ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 
80x120cm

1. GUD+GAD 24,7 42

2. GMD 24,7 42

3. GP 6,3 170

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 
80x120cm

1. CSDR 24,9 24

2. CPDD 26,9 26

3. CPGSD 25,4 48

4. CPGMD 29,2 40

BLOCZKI DASZKI

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.

Zeskanuj kod QR. 
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ŁSOD

GUD+GAD

CPGSD

GP

CPGMD

GMD

®GORC  de Luxe GL38 OGRODZENIE ŁUPANE 



onyx | daszek czarny
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®GORC  de Luxe GL38OGRODZENIE ŁUPANE 



silver | daszek silver

piryt | daszek stalowy

70

OGRODZENIE ŁUPANE ®GORC  de Luxe GL38



alaska | daszek stalowy
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®GORC  de Luxe GL38OGRODZENIE ŁUPANE 



72

alaska | daszek alaska

OGRODZENIE ŁUPANE ®GORC  de Luxe GL38



®GORC  de Luxe GL38OGRODZENIE ŁUPANE 
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piaskowy | daszek piaskowy



onyx | daszek onyx



®System ogrodzeniowy GORC  Peak to nowa odsłona kultowego ogrodzenia łupanego. To 
®połączenie sprawdzonej klasyki z modnymi dużymi formatami bloczków. GORC  Peak 

wyróżnia się swoją wyjątkową i niepowtarzalną kompozycją faktury i barwy. Wymiary 

bloczków systemu umożliwiają projektowanie unikalnych kompozycji dopasowujących się 

do  warunków  danej  działki  i  otoczenia.

®GORC  Peak
OGRODZENIE ŁUPANE

NOWOŚĆ

75

ELEMENTY SYSTEMU

CPGPSM

wys. 6 cm  / dł. 40,3 cm
/ szer. 24,5 cm

CPGPSD

wys. 6 cm / dł. 40,3 cm
/ szer. 33 cm

daszek łupany trójstronnie daszek łupany trójstronnie

GPSM

wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm

bloczek słupkowy

GPMMP

wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 9,7 cm

element murkowy

GPSD

wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 28 cm

GPMM

wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm

bloczek słupkowy bloczek murkowy

daszek łupany dwustronnie

CPGPMM

wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 24,5 cm



W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

76

KOLORY BLOCZKÓW

KOLORY DASZKÓW

onyx piryt

onyx piryt

dark

dark

OGRODZENIE ŁUPANE®GORC  Peak



77/ katalog 2023

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 
80x120cm

1. GPSM 35,3 36

2. GPSD 42 24

3. GPMM 33 36

4. GPMMP 24 44

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 
80x120cm

1. CPGPSM 14,1 80

2. CPGPSD 19 60

3. CPGPMM 17,4 66

BLOCZKI DASZKI

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.

Zeskanuj kod QR. 

GPMM

GPMMP

CPGPSM

GPSD

GPSM

®GORC  PeakOGRODZENIE ŁUPANE NOWOŚĆ

CPGPSD

CPGPMM
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piryt | daszek piryt

OGRODZENIE ŁUPANE®GORC  Peak
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dark | daszek dark

/ katalog 2023

®GORC  PeakOGRODZENIE ŁUPANE NOWOŚĆ



onyx | daszek onyx



®Ogrodzenie GORC  Top polubią osoby ceniące klasykę i naturalność. Technologia SCRATCH 

nadaje powierzchni bloczków niezwykłej łagodności. Delikatne melanże kolorystyczne 

sprawiają, że ogrodzenie jest wizualnym uzupełnieniem otoczenia budynku, a nie jej cen-

tralnym punktem. Dzięki charakterystycznej budowie bloczków słupkowych i murkowych 
®ogrodzenie jest bardzo stabilne i trwałe. System GORC  Top to idealne rozwiązanie do 

wznoszenia  wysokich  ogrodzeń  i  murów.

®GORC  Top

ELEMENTY SYSTEMU

OGRODZENIE ŁUPANE SCRATCH

GTS38

wys. 15,8 cm / dł. 38 cm
/ szer. 38 cm

GTM38

wys. 15,8 cm / dł. 38 cm
/ szer. 38 cm

GTP

wys. 15,8 cm / dł. 38 cm
/ szer. 4,5 cm

ŁSON

wys. 4,5 cm / dł. 11,1 cm
/ szer. 5,7 cm

CPGTS43

wys. 6 cm / dł. 43 cm
/ szer. 43 cm

CPGTM27

wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 27 cm

CPGTM43

wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 43 cm

daszek czterostronnie łupany
scratchowany czterostronnie

daszek dwustronnie łupany 
scratchowany dwustronnie

daszek dwustronnie łupany
scratchowany dwustronnie

bloczek słupkowy
scratchowany dwustronnie

bloczek słupkowy / murkowy
scratchowany dwustronnie

element murkowy
scratchowany

łącznik
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W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

KOLORY BLOCZKÓW

KOLORY DASZKÓW

czarny* bronzyt* piryt*

czarny* bronzyt* piryt*

silver*

onyx*

silver*

onyx*
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®GORC  Top OGRODZENIE ŁUPANE SCRATCH

* do wyczerpania zapasów magazynowych



ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. GTS38 21,5 42

2. GTM38 22 42

3. GTP 6,3 170

4. CPGTS43 24,4 48

5. CPGTM27 18 66

6. CPGTM43 28,3 40

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją 

montażu ogrodzenia.

Zeskanuj kod QR. 
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ŁSON

GTS38

CPGTS43

GTP

CPGTM27

GTM38

®GORC  TopOGRODZENIE ŁUPANE SCRATCH

CPGTM43



onyx | daszek onyx
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®GORC  Top OGRODZENIE ŁUPANE SCRATCH



bronzyt | daszek bronzyt

®GORC  TopOGRODZENIE ŁUPANE SCRATCH
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efektowna alternatywa 
dla stalowych, aluminiowych i drewnianych przęseł

ELE
MENTY
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ELEMENTY /
PRZĘSŁA BETONOWE

®KOMBO

BETO
NOWE
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grafit | daszek grafit



®Elementy / przęsła betonowe KOMBO  są alternatywą dla stalowych, aluminiowych, 
®drewnianych wypełnień. System KOMBO  oferuje rozmaite kształty i rozmiary, co pozwala 

łączyć je na wiele sposobów uzyskując niezwykle efektowny wygląd ogrodzenia. Betonowe 

kształtki można również użyć do tworzenia nietypowych rozwiązań architektonicznych w bu-

dynkach (barierki balkonów, tarasów, wstawki w ścianach) oraz w ogrodach (murki, obrzeża).

®KOMBO

KO_TIDE

element betonowy

wys. 10 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 10 cm

KO_SEA
element betonowy

wys. 10 cm / dł. 100,8 cm
/ szer. 10 cm

ELEMENTY SYSTEMU

ELEMENTY / PRZĘSŁA BETONOWE

DKO

daszek betonowy

wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 14 cm
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KOLORY DASZKÓW

szary grafit biały

szary grafit biały

90

KOLORY ELEMENTÓW

®KOMBO ELEMENTY / PRZĘSŁA BETONOWE

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.



ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. KO_TIDE 9,4 128

2. KO_SEA 19 64

3. DKO 8,2 100

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją 

montażu oraz katalogiem 

aranżacji. Zeskanuj kod QR. 
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KO_TIDE

DKOKO_SEA

ELEMENTY / PRZĘSŁA BETONOWE ®KOMBO



grafit
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®KOMBO ELEMENTY / PRZĘSŁA BETONOWE



grafit
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ELEMENTY / PRZĘSŁA BETONOWE ®KOMBO



biały
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®KOMBO ELEMENTY / PRZĘSŁA BETONOWE



grafit

ELEMENTY / PRZĘSŁA BETONOWE ®KOMBO
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niepowtarzalna faktura nadająca elewacji
estetyczny i stylowy wygląd

BLOCZKI
PŁYTKI
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ELEWACJE

TOM
bloczki elewacyjne

PIANO
płytki elewacyjne ELEWA

CYJNE
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stalowy



Bloczki elewacyjne TOM mogą być wykorzystane do budowy ścian obiektów różnego typu. 

Sprawdzają się zarówno w budownictwie mieszkaniowym (domki jednorodzinne, 

wielorodzinne, garaże), jak i w budownictwie przemysłowym (elewacje budynków biurowych, 

ściany budynków użyteczności publicznej). Charakterystyczna faktura powierzchni nadaje 

budynkowi  indywidualny,  niepowtarzalny  wygląd.

TOM

T10

bloczek elewacyjny

wys. 19 cm / dł. 39 cm
/ szer. 9,5 cm

T10N

bloczek elewacyjny 
narożny

wys. 19 cm / dł. 29,5 cm
/ szer. 9,5 cm

ELEMENTY SYSTEMU

BLOCZKI ELEWACYJNE

T20

bloczek elewacyjny

wys. 19 cm / dł. 39 cm
/ szer. 19,5 cm

T20N

bloczek elewacyjny 
narożny
wys. 19 cm / dł. 39 cm
/ szer. 19,5 cm

99



TOM BLOCZKI ELEWACYJNE

KOLORY BLOCZKÓW

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

stalowy piryt vera onyx

cytryn*

INFORMACJE LOGISTYCZNEZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. T10 12 120

2. T10N 9,63 120

3. T20 18 60

4. T20N 19 60

100

* do wyczerpania zapasów magazynowych



TOMBLOCZKI ELEWACYJNE

piryt

stalowy
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bronzyt



Płytki elewacyjne i dekoracyjne PIANO doskonale sprawdzają się, jako okładzina ścian 

zewnętrznych, wewnętrznych, kominów, kominków, murków, itp. Są one solidne i trwałe, a jed-

nocześnie estetyczne i stylowe. Wieloletnia trwałość płytek PIANO pozwala uniknąć kosztów  

związanych   z  koniecznością  regularnego  malowania  i  renowacji  ścian.

PIANO

PP

płytka elewacyjna

wys. 8 cm / dł. 38 cm
/ szer. 2,5 cm

ELEMENTY SYSTEMU

PŁYTKI ELEWACYJNE
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PIANO PŁYTKI ELEWACYJNE

KOLORY PŁYTEK

piryt alaska czarny bronzyt

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. PP 13,2/opak. 90 opakowań 
(1 opakowanie - 8szt., 
1 opakowanie - 0,24 m2)

INFORMACJE LOGISTYCZNEZASTOSOWANE TECHNOLOGIE
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PIANOPŁYTKI ELEWACYJNE

piryt
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znakomicie spełnia
dekoracyjną funkcję 

ARCHI
TEKTURA
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OGRO
DOWA

ARCHITEKTURA
OGRODOWA

RIO
bloczki skarpowe

MOGIELICA
palisady łupane

STONE 
palisady łupane

MOONFLOR, PROFLOR  
gazony
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NOWE WZORY



onyx | daszek onyx



Bloczki skarpowe RIO znakomicie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

wzmocnienie skarpy, wału lub zbocza. Bloczek w kształcie trapezu z łupanym licem pozwala 

na ułożenie różnych form: w kształcie linii prostej, okręgu, fali. Bloczki RIO można również 

zastosować w ogrodzie jako element dekoracyjny do budowy kwitnących zboczy, klombów, 

obrzeży  kwietników  czy  trawników.

RIO

RIO10

bloczek skarpowy

wys. 10 cm / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm

RIO20

bloczek skarpowy

wys. 20 cm / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm

ELEMENTY SYSTEMU

BLOCZKI SKARPOWE

CR

daszek łupany jednostronnie

wys. 6,5 cm / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm
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KOLORY BLOCZKÓW

piryt onyx

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

INFORMACJE LOGISTYCZNEZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

RIO BLOCZKI SKARPOWE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. RIO10 16,3 80

2. RIO20 32,1 40

3. CR 17,7 54

KOLORY DASZKÓW

piryt onyx
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RIOBLOCZKI SKARPOWE

piryt | daszek piryt
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bronzyt



60MP

palisada łupana

wys. 60 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm

Palisady to elementy małej architektury, które w subtelny sposób porządkują przestrzeń. 

Stanowią element dekoracyjny, który daje możliwość zaakcentowania różnorodnego 

ukształtowania powierzchni. Mogą być także wykorzystane do tworzenia umocnień skarp czy 

budowy tarasów o zróżnicowanych poziomach. Świetnie nadają się do obrzegowania 

trawników,  wjazdów,  parkingów,  rabat  kwiatowych.

MOGIELICA

20MN

palisada łupana

wys. 20 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm

30MN

palisada łupana

wys. 30 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm

PALISADY

56MN

palisada łupana

wys. 56 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm

ELEMENTY
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PALISADYMOGIELICA

KOLORY

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

piaskowy czarny vera piryt

bronzyt

INFORMACJE LOGISTYCZNEZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. 20MN 4,1 288

2. 30MN 6,1 192

3. 56MN 11 96

4. 60MP 12,25 96

onyx

114



MOGIELICAPALISADY
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czarny piryt

piryt
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onyx



Palisady STONE, podobnie jak MOGIELICA stanowią element dekoracyjny, który daje szeroki 

zakres możliwości aranżacyjnych dla ogrodowych powierzchni. Charakteryzują się elemen-

tem łupanym, który świetnie współgra z roślinnością i architekturą. Wykorzystywane są do 

obrzegowania  trawników,  wjazdów,  parkingów,  rabat  kwiatowych.

STONE
PALISADY

PL19

palisada łupana

wys. 19 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm

PL34

palisada łupana

wys. 34,5 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm

PL50

palisada łupana

wys. 50 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm

PLL

palisada łupana

wys. 32,5 cm / dł. 13,5 cm
/ szer. 5 cm

PLM

palisada łupana

wys. 34,5 cm /dł. 7,1 cm
/ szer. 6 cm

PL38

obrzeże

wys. 15,1 cm / dł. 38 cm
/ szer. 6 cm

ELEMENTY
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NOWOŚĆ

PL37 PL71 PL75

palisada łupana

wys. 37,5 cm / dł. 17,3 cm
/ szer. 9,7 cm

palisada łupana

wys. 70,9 cm /dł. 17,3 cm
/ szer. 9,7 cm

palisada łupana

wys. 17,3 cm / dł. 74,9 cm
/ szer. 9,7 cm

NOWOŚĆNOWOŚĆ



PALISADYSTONE

KOLORY
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INFORMACJE LOGISTYCZNE

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. PL19 4 288

2. PL34 7 180

3. PL50 9 120

4. PLL 5,25 220

5. PLM 3,5 324

6. PL38 7,5 170

7. PL37 13 88

8. PL71 24,7 44

9. PL75 26 44

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się 
od przedstawionych na zdjęciu.

piaskowy*

getyt*

alaska*

onyx*

silver*

onyx**

piryt*

bronzyt*

piryt**

czarny*

vera*

dark**

** kolor dostępny wyłącznie dla palisad PL37, PL71, PL75

* do wyczerpania zapasów magazynowych



STONEPALISADY
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onyx



Gazony ogrodowe mogą być świetną ozdobą naszego ogrodu i tarasu. Podobnie jak donice 

ogrodowe mogą posłużyć do tworzenia rozmaitych aranżacji kwiatowych. Można w nich 

uprawiać różne rośliny: kwiaty kwitnące, rośliny zielone, byliny i zioła. Zazębiające się profile 

gazonów zapewniają stabilne poziome połączenie zespalające, co daje możliwość 

zastosowania gazonów także do budowy betonowego ogrodzenia zewnętrznego lub innej 

konstrukcji  służącej  do  urozmaicenia  terenu.

MOONFLOR, 
PROFLOR

DM

gazon

wys. 25 cm / dł. 40 cm
/ szer. 30 cm

DMP

gazon

wys. 20 cm / dł. 30 cm
/ szer. 25 cm

ELEMENTY

GAZONY

DK40

gazon

wys. 20 cm / dł. 40,3 cm
/ szer. 40,3 cm
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KOLORY

INFORMACJE LOGISTYCZNEZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. DM 25 40

2. DMP 12 72

3. Dk40 24,8 36

KOLORY

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

szary czerwony grafit lava**

onyx**
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GAZONYMOONFLOR, PROFLOR

** kolor dostępny wyłącznie dla gazonów DMP



czerwony
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GAZONY MOONFLOR, PROFLOR
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dopasowane do większości
paneli ogrodzeniowych dostępnych na rynku

POD
MURÓW
KI
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DESKI betonowe

ŁĄCZNIKI betonowe

PODMURÓWKI
PREFABRYKOWANE

PRE
FABRY

KOWANE
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szary



Zastosowanie podmurówek betonowych przy budowie ogrodzenia to doskonały sposób na 

znaczące ograniczenie czasu i kosztów jego budowy. Podmurówki mają wymiary dopaso-

wane do większości dostępnych na rynku paneli ogrodzeniowych z metalu, drewna itp. 

Podmurówki  betonowe  mają  także  zastosowanie  do  budowy  ogrodzeń  z  siatki.

DESKI betonowe

DX20/249

deska betonowa

wys. 20 cm / dł. 249 cm
/ szer. 5,5 cm

DX30/249

deska betonowa

wys. 30 cm / dł. 249 cm
/ szer. 5,5 cm

ELEMENTY

PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

DOPL25/247

deska betonowa

wys. 25 cm / dł. 247 cm
/ szer. 5,5 cm

DOX20/200

deska betonowa

wys. 20 cm / dł. 200 cm
/ szer. 5,5 cm

DOX20/247

deska betonowa

wys. 20 cm / dł. 247 cm
/ szer. 5,8 cm
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PODMURÓWKI PREFABRYKOWANEDESKI betonowe

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

KOLORY

szary

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. DX20/249 61 28

2. DX30/249 92 13

3. DOPL25/247 55 26

4. DOX20/200 32 39

5. DOX20/247 43 39
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PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE DESKI betonowe

szary
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szary



szary



ŁDN20

łącznik narożny

wys. 20 cm / dł. 22 cm
/ szer. 22 cm

ŁDP25

łącznik prosty

wys. 25 cm / dł. 22 cm
/ szer. 16,5 cm

ŁDP30

łącznik prosty

wys. 30 cm / dł. 22 cm
/ szer. 16,5 cm

ŁDN30

łącznik narożny

wys. 30 cm / dł. 22 cm
/ szer. 22 cm

Łączniki betonowe służą do osadzania desek betonowych służących jako podmurówka 

ogrodzenia panelowego lub siatkowego. Na odcinkach prostych i końcach ogrodzenia 

stosujemy łączniki proste, a w narożach łączniki narożne. Wysokość łączników dopasowana 

jest  do  wysokości  oferowanych  przez  nas  podmurówek  betonowych.

ŁĄCZNIKI betonowe

ELEMENTY

PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

SD

prefabrykat betonowy

wys. 8 cm / dł. 250 cm
/ szer. 20 cm

ŁDP20

łącznik prosty

wys. 20 cm / dł. 22 cm
/ szer. 16,5 cm

łącznik narożny

wys. 25 cm / dł. 22 cm
/ szer. 22 cm

ŁDN25
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PODMURÓWKI PREFABRYKOWANEŁĄCZNIKI betonowe

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

KOLORY

szary

INFORMACJE LOGISTYCZNE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. ŁDP20 10,3 120

2. ŁDN20 14,2 75

3. ŁDP25 12,4 96

4. ŁDN25 18,6 60

5. ŁDP30 14,6 72

6. ŁDN30 21,6 45

7. SD 64 27
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PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE ŁĄCZNIKI betonowe

szary

szary

szary
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kreatywność i nasze pomysły
to gwarancja niepowtarzalnego efektu

BRU
KI

134



BRUKI

KOSTKA łupana

CHODNIK łupany

ŁUPA
NE
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piryt



Łupana kostka to materiał, z którego można zbudować estetyczne ścieżki ogrodowe, obejścia 

domów i garaży. To produkt, który możemy użyć do budowy schodów na taras, małych alejek 

i placyków. Paleta odcieni umożliwia dopasowanie się do koloru ogrodzenia, elewacji, czy 

też innego elementu otoczenia domu. Gama barw obejmuje zarówno jednolite kolory 
®(piaskowy, czarny), jak i melanże MULTI-COLOR  (piryt, onyx, vera, bronzyt, getyt). Rozmaite 

wymiary kostki pozwalają tworzyć niepowtarzalne kompozycje wizualne. Daną przestrzeń 

możemy wypełnić kostką o jednakowych rozmiarach uzyskując klasyczny, spokojny wygląd. 

Możemy też wymieszać kostki o różnych wymiarach, co zapewni efekt niepowtarzalności 

i  wyjątkowości.

KOSTKA łupana

KOST

kostka łupana

wys. 3,5 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm

KOST

kostka łupana

wys. 3,5 cm / dł. 7,1 cm
/ szer. 6 cm

ELEMENTY

BRUKI

KOST

kostka łupana

wys. 3,5 cm / dł. 13,5 cm
/ szer. 5 cm

KOST

kostka łupana

wys. 3,5 cm / dł. 9 cm
/ szer. 10 cm

KOST

kostka łupana

wys. 6 cm /dł. 5,5 cm
/ szer. 6 cm
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BRUKIKOSTKA łupana

KOLORY

INFORMACJE LOGISTYCZNEZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

KOD WAGA (kg)

1. KOST 1 big bag - 1 tona

KOLORY

* do wyczerpania zapasów magazynowych

piryt* piaskowy* onyx* czarny*

getyt* silver* vera* bronzyt*

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

138



BRUKI KOSTKA łupana

piryt

onyx

piryt
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piryt



Chodnik łupany, to doskonała alternatywa dla tradycyjnych kostek brukowych. Niestan-

dardowe rozmiary płytek sprawiają, że zbudowane z nich ścieżki ogrodowe, chodniki czy też 

małe placyki ogrodowe uzyskują niebanalny wygląd. Materiał, z którego wykonane są płytki 

chodnika łupanego, to beton barwiony w masie, co oznacza, że kolor nie wyciera się z cza-

sem,  a  całość  zachowuje  swoją  pierwotną  estetykę  nawet  przy  lekkich  uszkodzeniach.

CHODNIK łupany

BRUK38

chodnik łupany

wys. 6 cm / dł. 38 cm
/ szer. 15,1 cm

ELEMENTY

BRUKI
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BRUKICHODNIK łupany

KOLORY

INFORMACJE LOGISTYCZNEZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

KOD WAGA (kg) ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
Podane ilości dotyczą palet 80x120cm

1. BRUK38 7,5 170

KOLORY

* do wyczerpania zapasów magazynowych

piryt* alaska* onyx* czarny*

vera* piaskowy* bronzyt* getyt*

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

silver*
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BRUKI CHODNIK łupany

alaska
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trwałe i nowoczesne
zwieńczenie inwestycji 

PRZĘ
SŁA
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STALOWE, ALUMINIOWE,
GABIONY

BRAMY, FURTKI, 
PRZĘSŁA OGRODZENIOWE

OGRO
DZENIOWE
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panel VERTICAL



®W firmie JONIEC  dbamy o to, by Klient mógł w kompleksowy sposób dobrać wszystkie nie-

zbędne elementy potrzebne do budowy eleganckiego i nowoczesnego ogrodzenia. Dlatego 

w naszej ofercie posiadamy szeroki wybór bram, furtek i przęseł ogrodzeniowych. Zarówno 

stalowych jak i aluminiowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na 

www.joniec.pl.

BRAMY, FURTKI, 
PRZĘSŁA
OGRODZENIOWE

PRODUKTY

STALOWE, ALUMINIOWE, GABIONY

KOLORY

Lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.

Dostępne wszystkie kolory z palety RAL.
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Przykładowy system



PRZĘSŁA

panel LUCCA
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panel GRADIO | furtka GRADIO
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PRZĘSŁA

panel HORIZONTAL



PRZĘSŁA
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subtelny sposób na dekoracje
domu, ogrodu i ogrodzenia

WYPOSA
ŻENIE
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WYPOSAŻENIE 
SYSTEMÓW
OGRODZENIOWYCH

SKRZYNKI NA LISTY

LAMPY OGRO
DZEN

153

NOWE MODELE

NOWE MODELE



skrzynka SMVD



Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej to produkt na lata. Skrzynki 

wbudowane w słupek dają niezwykle estetyczny efekt – na ogrodzeniu widzimy jedynie mały, 

gustowny panel. Skrzynki są przelotowe, co daje łatwy dostęp do korespondencji od strony 

domu. Dodatkowym wyposażeniem może być dzwonek lub domofon. Gama kolorów poz-

wala  dopasować  się  do  każdego  ogrodzenia.

SKRZYNKI NA LISTY
WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

155

PRODUKTY

Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.

NOWE MODELE

SMVD

skrzynka mała, IP + czytnik RFID

SDVD

skrzynka duża, IP + klawiatura

SDVD

skrzynka duża, IP + czytnik RFID

SMVD

skrzynka mała, IP + klawiatura

KOLORY

Modele z wyposażeniem IP oraz personalizowane dostępne są w kolorze inox, pozostałe modele  

w wybranych kolorach z palety RAL: RAL 7021, RAL 8019, RAL 7016, RAL 9005, RAL 7048.



SKRZYNKI NA LISTY

skrzynka SMDA
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SKRZYNKI NA LISTY

skrzynka SMZ
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lampa elewacyjna 94328



93774

lampa solarna

94239 / 94238

lampy solarne

93765

lampa solarna 

94241

lampa ogrodowa

94577

lampa solarna

94679

taśma LED Outdoor 

Oświetlenie w subtelny sposób potrafi odmienić dom, ogród i ogrodzenie. W naszej ofercie 

znajdą Państwo szeroki wybór oświetlenia dostosowanego stylem i funkcjonalnością do 

znajdujących się w naszym asortymencie ogrodzeń. Posiadamy lampy kinkietowe, elewa-

cyjne, ogrodzeniowe oraz ścienne. Wszystkie lampy są wykonane z najwyższej jakości 

materiałów,  co  gwarantuje  ich  niezawodność  i  solidność.

LAMPY
WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH
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PRODUKTY

Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.

NOWE MODELE



lampa ogrodowa 94397

160

LAMPY



LAMPY

lampa elewacyjna 94383 lampa elewacyjna 94396

lampa solarna 95388
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lampa ogrodowa 93774

162

NOWOŚĆ

LAMPY



LAMPY
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lampa solarna 94577

NOWOŚĆ
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CHEMIA
PRODUKTY DO BETONU

DO BETONUCHEMIA

WŁAŚCIWOŚCI FARBY

Farba do malowania i renowacji powierzchni betonowych o bardzo dużej odporności na 

warunki atmosferyczne, wysokiej odporności na ścieranie i doskonałej przyczepności 

do podłoża betonowego. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujących 

najwyższą jakość. Farbę polecamy do odświeżania daszków, które wraz z upływem 

czasu  mogą  stracić  swój  świeży  kolor. 

piaskowy kremowy stalowy jasny brąz ciemny brąz żółty czarny

DOSTĘPNE KOLORY

FARBA

farba do malowania 
i renowacji

Impregnat do stosowania na nawierzchniach z betonu i kamienia. Preparat powoduje 

zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawia wygląd 

nawierzchni, wzmacnia jej kolor, zmniejsza ścieralność. Na okładzinach wapiennych, 

z  piaskowca  lub  innych  skał  naturalnych  zaleca  się  wykonanie  próby.

PROTECT

impregnat do ogrodzeń 
na bazie rozpuszczalnika

5L
POJEMNOŚĆ

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU

1L
POJEMNOŚĆ
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DO BETONUCHEMIA

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU

grafit biały

DOSTĘPNE KOLORYKOLORYZUJĄCY

impregnat dedykowany 
do ogrodzeń ROMA Horizon

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU

HYDROFOBOWY

impregnat do ogrodzeń 
na bazie wody

Impregnat z efektem mocnego przyciemnienia i matowej powierzchni, stosowany do 

ochrony powierzchniowej bloczków ogrodzeniowych betonowych, prefabrykatów 

i podjazdów. Produkt charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie oraz poślizg.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU

PROTECT PLUS

impregnat do ogrodzeń 
na bazie rozpuszczalnika

5L
POJEMNOŚĆ

5L
POJEMNOŚĆ

5L
POJEMNOŚĆ

NOWOŚĆ

Impregnat posiada doskonałe właściwości ochronne. Stosowany na nawierzchniach 

z betonu i kamienia. Doskonała hydrofobowość, powoduje zwiększenie odporności 

na  zabrudzenia  i  warunki  atmosferyczne,  poprawia  wygląd  nawierzchni.
  

Impregnat koloryzujący do betonu jest akrylowo - silikonowym, wodorozcieńczalnym 

impregnatem ochronnym i dekoracyjnym powierzchni bloczków ogrodzeniowych. 

Produkt  dedykowany  dla  ogrodzeń  ROMA  Horizon.
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DO BETONUCHEMIA

Klej do bloczków ogrodzeniowych w tubie. Spoiwo do klejenia i uszczelniania bloczków 

ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów. Mocno klejący, jednokomponentowy 

klej / uszczelniacz poliuretanowy. Dobra przyczepność do betonu i innych podłoży.

WŁAŚCIWOŚCI KLEJU

KLEJ 
USZCZELNIACZ

klej do bloczków 

300ML
POJEMNOŚĆ

600ML
POJEMNOŚĆ

KLEJ 
USZCZELNIACZ

klej do bloczków  

Klej do bloczków ogrodzeniowych w folii. Spoiwo do klejenia i uszczelniania bloczków 

ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów. Mocno klejący, jednokomponentowy 

klej / uszczelniacz poliuretanowy. Dobra przyczepność do betonu i innych podłoży.

WŁAŚCIWOŚCI KLEJU

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU

MASTER

impregnat do ogrodzeń 
na bazie wody

Impregnat przeznaczony do zabezpieczenia porowatych i chłonnych powierzchni 

mineralnych, narażonych na działanie wody i trudne warunki klimatyczne. Skutecznie 

zapobiega powstawaniu wykwitów. Redukuje skłonności do zabrudzeń tworząc prze-

zroczysty  plamoodporny  film  z  efektem  wzmocnienia  koloru.

5L
POJEMNOŚĆ

NOWOŚĆ

Produkt wymaga specjalistycznego wyciskacza do mas uszczelniających dla pojemności 600ml. 
Wyciskacz do kleju dostępny jest w naszej ofercie.

Wyciskacz do kleju dostępny jest w naszej ofercie.



DO BETONUCHEMIA
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WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU

1L
POJEMNOŚĆ Plastyfikator LBN to preparat dodawany do mieszanki betonowej przygotowywanej 

na miejscu budowy ogrodzenia - nadaje mieszance plastyczności, dzięki której beton 

dokładnie wypełnia bloczki ogrodzenia. Staranne wypełnienie wnętrza bloczków 

zwiększy trwałość rdzenia betonowego i zmniejszy ryzyko powstania pęknięć słupków 

i  podmurówki.

 

WŁAŚCIWOŚCI KOTWY

Dwuskładnikowa masa żywiczna, która służy do sklejenia elementów. Szczególnie 

sprawdza się do solidnych zamocowań, zastępując kołki oraz dyble. Połączenie 

charakteryzuje się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi, uzyskanymi dzięki 

wysokiej przyczepności do podłoża i ogromnej twardości. Elementy mogą być 

kotwione  na  różnych  głębokościach  uzyskując  wyższe  parametry  nośności.

300ML
POJEMNOŚĆ

PREPARAT LBN

przeciwskurczowa 
domieszka do betonu

KOTWA 
CHEMICZNA

dwuskładnikowa masa 
żywiczna do sklejania

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU
PREPARAT 
DO WYKWITÓW

preparat do usuwania 
wykwitów i nalotów

Specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania wykwitów 

węglanowych powstających w postaci białych plam i nacieków na produktach 

z betonu: bloczki ogrodzeniowe, okładziny ścienne, elementy skarpowe, gazony. 

Zalecany jest do oczyszczania powierzchni betonowych przed impregnacją lub  

malowaniem.

1L
POJEMNOŚĆ

Wyciskacz do kotwy dostępny jest w naszej ofercie.



INSTRUKCJA
BUDOWA OGRODZENIA

Ogrodzenie powinno być budowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane. 

Informacje zawarte w niniejszym poradniku są ogólnymi wytycznymi i zaleceniami. W przypadku projektowanych ogrodzeń 

priorytetowo trzeba brać pod uwagę zalecenia i wytyczne konstruktora. Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca,  

który  powinien  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia.

1.  Wykop pod fundament

2.  Fundament i zbrojenie

3.  Hydroizolacja

4.  Drenaż - teren płaski

5.  Drenaż - teren pochyły

6.  Układanie bloczków i klejenie

7.  Zalewanie bloczków betonem

8.  Pielęgnacja betonu

9.  Montaż daszków
®10. Uszczelnianie klejem JONIEC

11.  Impregnacja

12.  Mocowanie furtki, bramy

13.  Zabezpieczenie przed  

      zabrudzeniem

1 2

43

BUDOWY OGRODZENIAINSTRUKCJA
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BUDOWY OGRODZENIAINSTRUKCJA
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NOTATKI





F.P.U.H. JONIEC ®

Mieczysław Joniec
34-650 Tymbark 109

t: + 48 18 332 53 90
m: + 48 602 539 182
e: joniec@joniec.pl

www.joniec.pl cennik 2023
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