
OGRODZENIA
PRZĘSŁA – FURTKI -BRAMY

 BALUSTRADY 

Oferujemy szeroką gamę usług ślusarsko-spawalniczych.

Realizujemy indywidualne wzory zgodne z Państwa projektem.

Wykonujemy kompleksową usługę, zaczynając od zakupu stali

poprzez obróbkę ślusarską , po zabezpieczenie antykorozyjne

typu DUPLEX

(cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe).

Zapewniamy profesjonalna pomoc w wyborze 

najlepszego rozwiązania.

Dopasowujemy ogrodzenia do każdego gustu i stylu domu.



   NASZE PRZYKŁADOWE

REALIZACJE 

                                       BALUSTRADY – SCHODY 

         

  



 PRZĘSŁA OGRODZENIOWE 



 BRAMY 

SKRZYDŁOWE  -  PRZESUWNE 



ELEMENTY MONTAŻOWE

MARKI MONTAŻOWE 

• Marki wykonujemy pod wymiar. 

• Ułatwiają montaż balustrad,przęseł.

Wycena indywidualna zależna od wymiarów, wyboru opcji : 

                              stal czarna, ocynk lub malowanie proszkowe

UCHO – MOCOWANIE DO PRZĘSEŁ 

WYMIARY Długość Grubość CENA

NR 1 3 cm 8,5 cm 4 mm 2,50 zł

NR 2 3 cm 6,5 cm 4 mm 2,30 zł
NR 3 3 cm 4,5 cm 4 mm 2,00 zł

FASOLKA/OTWÓR   
Szerokość 1 cm , Długość : 3 cm

Szerokość 



ZACZEP  -   OPÓR  -  DOMYK 
DO FURTKI

• zaczep przykręcany do słupka lub murku 

• pasuje do zamków 72 i 90 mm

• uniwersalny, nie ma wersji lewej lub prawej

ZESTAW BRAMKOWY / PUSZKI

Dostępne puszki/kasety z prof. 60x40, 50x30, 40x40 

Kaseta przeznaczona do wspawania w konstrukcje furtki

     W zestawie : 

• puszka 

• zamek 72/43 lewy lub prawy LUB 90/22 uniwersalny do prof. 40x40

• wkładka 30x30 z 3 kluczami

• klamki

                     Cena kasety :  30 zł brutto                             Cena zestawu : 65 zł brutto 

transport : za przedpłatą : 20 zł , za pobraniem : 25 zł 

WYMIARY Głębokość CENA

Szerokość 4,5 cm Profil 2 cm Stal surowa : 25 zł

Wysokość 31,5 cm Blacha 2,5 cm Ocynk : 30 zł

Języki 4,5 cm Ocynk + malowanie proszkowe : 38 zł



CIĘCIE W PROFILU POD ZAMEK 

 Długość : 2 m ( inne do ustalenia ) 
klamka na wysokości : 100,5 cm

Możliwość zakupu w kpl. (z klamkami, wkładką , zamkiem)

 Cena brutto :  60 zł    

 WZÓR GRECKI 

Stalowy element dekoracyjny do bram, przęseł,furtek oraz balustrad 
stal surowa – możliwość ocynkowania ogniowego

1. gr. 4 mm , wysokość : 9,7 cm , szerokość : 100 cm ,  grubość wzoru : 1,5 cm
2. gr. 4 mm ,  wysokość : 15 cm ,  szerokość : 100 cm ,   grubość wzoru : 2,1 cm 

cena brutto : 28 zł /szt. 1 mb wys. 9,7 cm
cena brutto : 38 zł/szt. 1 mb wys. 15 cm 



ROZETA MOTYW GRECKI  

Wysokość : 32,5 cm 
Szerokość : 32,5 cm 

Grubość blachy : 4 mm
Grubość wzoru : 2,4 cm 

Stalowy element dekoracyjny do bram, przęseł furtek, balustrad 
stal surowa 

cena brutto : 35 zł/szt

CIĘCIE W PROFILACH POD TRALKI  

Posiadamy wypalarkę plazmową CNC ze
stołem wodnym.

Umożliwia Nam to cięcie w profilach bez
nadmiernego ich przegrzewania. 
Gwarantuje to szybką produkcję

solidnych przęseł. 

Wycena indywidualna zależna m.in. od
ilości towaru, rodzaju otworów, grubości

materiału. 



 ODTWARZANIE ELEMENTÓW STALOWYCH 
elementy do maszyn, obudowy, zużyte części

Odtwarzanie skomplikowanych elementów podlega indywidualnej wycenie , zależnej od : 
• czasu pracy (projektowania)
• stopnia skomplikowania 
• ilości części
• grubości stali 
• wykończenia 

Nie wycinamy kół zębatych.

WYPALANIE PLAZMOWE CNC 

Oferujemy Państwu usługi cięcia plazmą CNC według dostarczonego rysunku
 w formacie *dxf , *dwg   (inne formaty możliwe po ustaleniu) lub przygotowanie

dokumentacji oraz gotowego detalu na podstawie szkicu.

Max wymiary arkusza 3000 mm x 1500 mm 
Cięcie plazmą do 40 mm 
Cięcie gazami do 100 mm

Posiadamy stół wodny, który umożliwia nam otworowanie lub perforowanie profili i
kształtowników stalowych. 

Zamówione detale mogą być zabezpieczone antykorozyjne – np. napisy (cięcie, spawanie,
podwójne malowanie) 





MALOWANIE PROSZKOWE 

Jesteśmy profesjonalną lakiernią proszkową. Mieścimy się w Wyszkowie na terenie
największej na Mazowszu cynkowni ogniowej „CYNKOMET” , z którą jesteśmy związani

umową partnerską. 
Dysponujemy dwoma liniami malarskimi o łącznej długości transmisji detali 1000

Możemy obsłużyć detale o wym. (wys. x szer. x dług. ) 2600 mm x 1700 mm x 7000 mm 

Umożliwia Nam to realizację nawet bardzo dużych zleceń.

 NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE :



Notatki 
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Zapraszamy 

ul. Leśna 36 

07-200 Wyszków 

WYROBY STALOWE 
MALOWANIE PROSZKOWE 

www.cynklak.pl

cynklak@cynklak.pl


