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OGRODZENIA
COLORE 

DIY - SŁUPEK Z AUTOMATEM...
I NIE TYLKO!

Wykaż się kreatywnością i stwórz 
swoje własne dzieło sztuki

Zaprojektuj swoją przestrzeń
płytami XPS

Stworzyliśmy produkt designerski, 
praktyczny, a przede wszystkim 
niezawodny

czyli zrób to sam



WIRTUALNE STUDIO
KONFIGURACJI OGRODZEŃ

Firma KONSPORT to wieloletnie doświadczenie w produkcji i montażu systemów ogrodzeniowych. 
Od samego początku działalności główna ideą i motorem napędowym organizacji była kreatywność 
i otwartość na inspiracje, czerpane z wielu czasem zupełnie nie związanych z branżą źródeł. 
Innowacyjność stała się naszym celem jeszcze na długo przed wdrożeniem unijnych programów 
finansowych, a taki model biznesowy zaowocował wieloma zgłoszonymi patentami i wynalazkami. 
Prezentując ten biuletyn, który w całości został poświęcony nowej gamie produktów kontynuujemy obraną drogę
rozwoju i dostarczmy Państwu poszerzony wachlarz rozwiązań systemowych ogrodzeń. Wszystkie 
zaprezentowane modele zostaną, lub już zostały wprowadzone do sprzedaży w sezonie 2016.

Oddajemy do Państwa dyspozycji studio konfiguracji ogrodzeń.  
Narzędzie dostępne pod adresem: studio.konsport.com.pl pozwoli Państwu na:

 › dobór wybranego ogrodzenia pod względem dostępnych w narzędziu 
propozycji modeli domów,

 › dobór  elementów wykończenia w postaci takich rozwiązań jak: cegła 
klinkierowa, moduł xps, osadzenie w gabionie oraz osadzenie  
w zwykłym module betonowym, 

 › każde ogrodzenie mogą Państwo zobaczyć we wszystkich dostępnych 
kolorach z palety RAL,

 › każde ogrodzenie możecie Państwo zobaczyć zarówno w widoku  
z bramą uchylną, jak i samonośną,

 › wszystkie modele ogrodzeń są dostępne w widoku front/bok, dzięki 
czemu mogą Państwo dokładnie przyjrzeć się walorom każdego z nich 
w dogodnym dla Państwa widoku, 

 › studio powinno dobrze radzić sobie na urządzeniach mobilnych  
w widoku horyzontalnym.

Zapraszamy do konfiguracji naszych ogrodzeń i kontaktu z 
nami za pomocą formularza dostępnego w studiu.

WWW & FACEBOOK

Firma Konsport, dzięki swojemu przedłużeniu w cybernetycznym świecie, 
zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę w Internecie. Posiada swój 
profil na portalu społecznościowym Facebook (Konsport – Sezon na dom) oraz 
stronę internetową, zaopatrzoną w blog tematyczny (www.konsport.com.pl).

W witrynie użytkownik znajdzie informacje na temat ogrodzeń i surowców, 
z  jakich zostały wyprodukowane, galerię zdjęć oraz najlepsze realizacje. 
Materiał jest podzielony na dwie sekcje: katalog przemysłowy i posesyjny, 
dlatego każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Odwiedzając 
tę stronę, będą Państwo na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami.

W ten  sposób można także wygodnie zapoznać się z ofertą firmy bez wychodzenia 
z   domu. Będąc na stronie, warto odwiedzić jej zakładki – „Konfigurator ogrodzeń”, 
gdzie na interaktywnej planszy można dopasować ogrodzenie do indywidualnych 
potrzeb, oraz „Sezon na dom”, czyli firmowy blog.
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MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
PP002(P22)

Model PP002(P22) najlepiej 
prezetuje się w ciemnych 
odcieniach struktury i przy 
niewielkich wysokościach 
dlatego głównie dedykowany 
jest do wygrodzeń np. zabudowy 
szeregowej lub dla osób ceniących 
sobie otwarte przstrzenie 
pragnące jedynie delikatnie 
zaznaczyć granice swojej posesji.

Less is
MORE
Nowy model, który Firma 
KONSPORT wprowadza do 
swojego portfolio  w 2016 
roku, to   minimalistyczna  
forma zgodna z założeniami 
popularnego trendu w  nowo-
czesnym designie LESS IS
MORE.
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LET’S COLOR
PP002(P82) COLORE

Model PP002(P82) COLORE to rozwinięcie znanych już w poprzednim sezonie  modeli  
PP002(P82) NOCE i PINO. Tym razem postawiliśmy na kreatywność i fantazję naszych 
klientów.

HAVE
FUN

Nieograniczona możli-
wość mieszania połączeń 
kolorystycznych    sprawia, że  
każde  ogrodzenie  może być 
właściwie małym  dziełem 
sztuki. Wybierz dowolne 
kolory z palety RAL i ciesz
 się oryginalnym   ogrodze-
niem, dopasowanym   do   
aranżacji twojego domu 
czy firmy.
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MIX IT
PP002 (P82) MIX
 

Propozycja dla osób ceniących sobie odważne formy i niestandardowe rozwiązania. 
PP002(P82) MIX   zdecydowanie  przykuwa uwagę. Dzięki przełamaniu górnej  części 
ogrodzenia węższymi profilami, elementy takie jak bramy, furtki i przęsła nabierają  
delikatniejszej estetyki.

Transformacja
Bestsellera

2015
Zeszłoroczny bestseller 
przechodzi   w   nowym 
sezonie szereg trans-
formacji.  Kolejną propo-
zycją nowej aranżacji 
popularnego modelu to 
PP002  (P82)   MIX.  Jednolite 
do tej pory wypełnienie 
zostało przełamane  od-
cinkiem  węższych   pro-
fili, tworzących wrażenie 
lekkości całej konstrukcji.
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WYCINANKA
PB001 

Zupełną nowością w kanonie modeli firmy KONSPORT jest ogrodzenie PB001. 
Ciągły rozwój technologii produkcji umożliwia poszerzanie naszej oferty o formy dotąd 
niestosowane. PB001 może zostać prekursorem kompletnie nowej linii modeli firmy
KONSPORT. Mamy nadzieję, że nowy model o zdecydowanie oryginalnej stylistyce  
przypadnie Wam do gustu.



DIY CZYLI ZRÓB TO SAM
PP002 (305) 

PP002(305) to produkt kompletny. Możliwości aranżacji ogrodzeń  są właściwie 
nieograniczone.Ideą przyświecającą konstruktorom tego modelu było jak najszersze 
jego zastosowanie. PP002(305) to również nieograniczona możliwość połączeń 
kolorystycznych. Tworzy to sposobność zupełnie unikatowych rozwiązań i aranżacji 
zgodnie z wizją klienta.

W sezonie 
2016 będzie 
m o ż l i w o ś ć 
zamówienia 
bram i furtek 
z   tym rodzajem 
wypełnienia
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Z płyty PP002(305) można zbudować zarówno ogrodzenie, małą altanę czy schowek na 
śmietniki. Przedstawiamy przykładowe inspiracje w jaki sposób można wykorzystać 
prezentowany produkt.

Wygrodzenie 
śmietnika

Zadaszenie
furtki

Prezentowany detal architektoniczny  to ciekawe 
urozmaicenie linii ogrodzenia, praktyczne 
oznaczenie i zabezpieczenie wejścia na posesję.

Modułowe boksy to funkcjonalny
i estetyczny sposób wyodrębnienia na 
posesji miejsca np. na kosze na śmieci.

Możliwości
ARANŻACJI
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SŁUPEK Z AUTOMATEM...
I NIE TYLKO !!!

Zaprezentowany słupek to nie tylko ciekawe rozwiązanie  na zautomatyzowanie swojej 
bramy ale również szereg dodatkowych funkcji, które mogą okazać się nowym standardem.
Doświetlony przejazd czy możliwość podłączenia urządzeń elektrycznych tuż przy świetle wjazdu bramy 
może okazać się bardzo praktycznym rozwiązaniem dla wielu użytkowników.

Istnieje również możliwość zastosowania w tym samym słupku automatyki T8; T10 i T 15. Tak szeroka 
kompatybilność słupka z modelami o różnej mocy silnika stwarza możliwość jego zastosowania nawet przy 
obiektach o dużej częstotliwości przejazdu lub przy bramach o znaczących gabarytach.

Dodatkowe miejsce 
zasilania na terenie posesji 
powinni docenić wszysycy 
domowi majsterkowicze 
i osoby dbające o ogród.

Sygnalizacyjne ledowe lampki umieszczone z przodu 
i z tyłu słupka informują o rozpoczętej pracy automatyki.

Daszek

Rolki prowadzące, zamontowane po obu stronach słupka stabilizują 
tor jazdy bramy.

Gniazdo elektryczne 230V, to dodatkowy praktyczny gadżet. 
Dodatkowe miejsce zasilania na terenie posesji, powinni docenić 
wszyscy domowi majsterkowicze i osoby dbające o swój ogród.

Słupek w standardzie zasilany jest automatem firmy TOUSEK 
model T5 i dedykowany jest do większości bram posesyjnych.

Zintegrowany z podstawą słupka, wózek jezdny. Tego typu 
rozwiązanie zdecydowanie ułatwia montaż i regulację bramy.

Podstawa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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LISTA DYSTRYBUTORÓW 
- POLSKA

Województwo mazowieckie

CENTRUM OGRODZEŃ
ul.Wielgolas Brzeziński 28A
05-074 Halinów (k. Warszawy)

WIDAR
ul. Świetlicka 21 
04-268 Warszawa

PNS SOSNOWSKI
ul. Rysia 26
05-800 Pruszków 

LOLEX
ul. Instalatorów 15
26-600 Radom 

FENCE TECH
ul. Słoneczna 87
05-500 Stara Iwiczna (k. Piaseczna)

FIRMA MARWA
ul. Chłodna 10
96-300 Żyrardów

Województwo łódzkie

SYSTEMY OGRODZENIOWE
ul. Przemysłowa 5
97-400 Bełchatów

SYLW TEX
ul. Rębieskie 60 A
98-220 Zduńska Wola

OGROTECH
ul. 3-go Maja 35
95-083 Lutomiersk (k. Łodzi)

IGEL
ul. Łódzka 181a
95-050 Konstantynów Łódzki 

KONSPORT
ul. Jana Kilińskiego 75
95-083 Lutomiersk (k. Łodzi)

Województwo pomorskie

OLBUD
ul. Starogardzka 40
83-010 Straszyn (k. Gdańska)

Województwo zachodnio-pomorskie 

GARAGA
ul. Braniborska 36A
71-016 Szczecin 

ARKADIA
ul. Świerczewska 5
71-066 Szczecin
 
TCS OGRODZENIA
Lubieszyńska 8a
72-006 Mierzyn (k. Szczecina)

Województwo dolnośląskie

MRB THERM
ul. Wilczyn 15 
59-150 Grębocice (k. Głogowa)

ARBEX 
ul. Brochowska 21/29
52-019 Wrocław 

Województwo wielkopolskie

ARBEX 
ul. Żółkiewskiego 9a
63-400 Ostrów Wielkopolski 

AMBIT SIATKOGRÓD
ul. Gdyńska 13
62-004 Czerwonak k/Poznania

PŁOTEX BEATA TRĘBACKA
Budki Nowe 23,
62-600 Koło

MULTI-FORM
ul. Św. Michała 65,
61-122 Poznań

Województwo małopolskie

GACEK
ul. Turystyczna 11
32-082 Zelków (k. Krakowa)

ŚWIAT OGRODZEŃ
ul. Rzeczna 1a
34-600 Limanowa

Województwo śląskie
PRO-MODERNO
ul. Bema 63
42-470 Siewierz

OGRODZENIA CENTRUM
ul. Rybnicka 42
44-300 Wodzisław Śl.

SIATPOL
ul. Słoneczna 9
43-330 Hecznarowice (K. Bielska-Białej)

DIROX
ul. Kozielska 14
44-153 Sośnicowice (k. Gliwic)

Województwo lubuskie
KREO
ul. Wojska Polskiego 35
65-077 Zielona Góra 

Województwo kujawsko-pomorskie
NALAZEK 
ul. Chrobrego 59 
87-100 Toruń

WWD
ul. Leśna 17 85-767 Bydgoszcz

POLGER II
Suchatówka 15
88-140 Gniewkowo (k. Torunia)

Województwo lubelskie
H.P.U. KO-AGRO 
Kośmin 53a
24-103 Żyrzyn (k. Dęblina)

MALEC
ul. Szkolna 24
24-320 Poniatowa

AZ OGRODZENIA
ul. Diamentowa 5
21-481 Lublin 

Województwo warmińsko-mazurskie
ABART
ul. Bałtycka 133a
10-176 Olsztyn

AAR
Szczęsne 3
10-687 Olsztyn



JANA KILIŃSKIEGO 75, KAZIMIERZ
95-083 LUTOMIERSK

TEL.: +48 43 677 50 63 
E-MAIL: BIURO@KONSPORT.COM.PL

www.konsport.com.pl


