Zastosowanie ogrodzeń kompozytowych to sposób na trwałe i efektowne wydzielenie
terenu. Materiał ów przypomina drewno, ale jest od niego mocniejszy, jako że odznacza się
większą odpornością na wilgoć. Nie wymaga konserwacji ani impregnacji. Sprawdź naszą
ofertę i wybierz ogrodzenie, które posłuży Ci na lata.

Przewaga ogrodzeń kompozytowych nad drewnianymi
Kompozyt to trzeci – obok stali i drewna – popularny materiał wykorzystywany w produkcji
ogrodzeń. Powstaje w wyniku połączenia PVC i mączki drzewnej, co upodabnia go do
drewna, ale jednocześnie nadaje cechy, których drewno nie ma. Kompozyt jest odporny na
przebarwienia i wypaczenia, ponadto nie ulega niesprzyjającym warunkom atmosferycznym
tak bardzo, jak drewno. Gniciu, butwieniu i działaniu szkodników poddaje się w znacznie
niższym stopniu. Nie trzeba go konserwować ani impregnować.

Panele, bramy i furtki z kompozytu
Bazę eleganckiego ogrodzenia stanowią utrzymywane przez słupki panele, co najmniej jedna
furtka i wygodna dla osób poruszających się samochodami brama wjazdowa. W naszej
ofercie znajdziesz wszystkie te elementy. Dzięki deskom ogrodzeniowym z kompozytu
zbudujesz szczelny płot, który zabezpieczy Twoją posesję przed wtargnięciem niepowołanych
osób. Stonowana kolorystyka i prosta konstrukcja sprawiają, że produkt jest uniwersalny –
pasuje do wielu rodzajów posesji i ogrodów urządzonych w różnorodnych stylach. Do desek
dopasujesz elegancką bramę rozwierną oraz wzmacnianą, odporną na korozję furtkę
aluminiową. Odpowiedni dobór materiałów przełoży się na trwałość ogrodzenia.

Dekoracyjne moduły do ogrodzenia kompozytowego
Ogrodzenie nie musi, a wręcz nie powinno być zwyczajne ani nudne. Jest wizytówką domu i
stanowi wyraz dobrego gustu właściciela. Przejrzyj ofertę dostępnych u nas modułów i
upewnij się, że Twój płot będzie jednocześnie trwały i atrakcyjny wizualnie. Zgodnie z
upodobaniami wybierz moduły pionowe lub poziome. Postaw na modele w pełni aluminiowe
albo stanowiące połączenie aluminium i akrylu. Aluminiowe rzeźbienia nadadzą Twojej
posesji charakter eleganckiego dworku, akrylowe szyby zaś podkreślą nowoczesność
konstrukcji i umożliwią przechodniom zajrzenie od ogrodu. To drugie rozwiązanie jest
korzystne, jeśli masz dom na uboczu lub chcesz się pochwalić wypielęgnowanym ogrodem,
być może zaprojektowanym w stylu japońskim lub angielskim.

Dodatkowe zalety modułów dekoracyjnych
Moduły ozdobne są efektowne, ale nie tylko. Odznaczają się trwałością paneli pełnych. Akryl
jest wytrzymały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, podobnie jak aluminium.
Dodatkowo montaż modułów nie sprawia żadnych trudności – wystarczy wsunąć je pionowo
w dopasowane słupki z zestawu kompozytowego.
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