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Firma INEX zajmuje się produkcją ogrodzeń panelowych przetłaczanych i prostych, a także ogrodzeń palisadowych, bram oraz furtek. Systematyczny rozwój przedsiębiorstwa, 
inwestycje w maszyny i oprzyrządowanie, stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz gromadzenie doświadczeń w różnego rodzaju przedsięwzięciach składają się na sukces 
firmy. Mamy aspiracje być firmą coraz lepiej zorganizowaną i wszechstronnie przygotowaną do realizacji najtrudniejszych zadań związanych z dziedziną. Wysokie wymagania rynku,  
a także nasze ambicje zdecydowały o wdrożeniu systemu zarządzania jakością opartego na normie PN - EN - ISO 9001.



POWłOkA WysOkiEj jAkOści
System ogrodzeń panelowych ma najlepszą antykorozyjną powłokę 
jaka istnieje obecnie na rynku. Panele i słupki są cynkowane oraz 
dodatkowo mogą być lakierowane proszkowo. Pokrycie powierzchni 
cynkowej lakierem proszkowym nadaje wyrobom pożądane walory 
estetyczne oraz blokuje proces utleniania się cynku.

średnica drutu pionowego
HR5 - 5 mm
HR4 - 4 mm

drut stalowy ocynkowany 
lub ocynkowany 
z lakierowaniem

średnica drutu poziomego
HR5 - 5 mm
HR4 - 4 mm

przetłoczenie

wymiary oczek 
profilowanych 
50x50 mm

wymiary oczek pionowych 
50x200 mm

ZALETy:
wysoka wytrzymałość i trwałość
pożądane walory estetyczne
prosty i szybki montaż

PANELE PrZETłAcZANE Hr5 i Hr4 sZErOkOść 
PANELA

WysOkOść 
PANELA

LicZBA 
PrZETłOcZEń

WysOkOść 
słUPkA

LicZBA 
OBEjm

2500 mm 1030 mm 2 60x40x1500 mm 2

2500 mm 1230 mm 2 60x40x1700 mm 2

2500 mm 1530 mm 3 60x40x2000 mm 3

2500 mm 1730 mm 3 60x40x2300 mm 3

2500 mm 2030 mm 4 60x40x2600 mm 3

2500 mm 2230 mm 4 60x40x2800 mm 4

2500 mm 2430 mm 4 60x40x3000 mm 4

OGrODZENiA
PANELOWE PRZETŁACZANE

PrZEkrÓj PANELi PrZETłAcZANycH

1230 mm 1530 mm 1730 mm 2030 mm

sysTEm PODmUrÓWEk PrEfABrykOWANycH 
składający się z płyt betonowych (2480x200mm) 
oraz łączników płyt betonowych (wys.200mm). 
System ten obniża koszt instalacji ogrodzenia 
i likwiduje wiele niedogodności związanych  
z wykonaniem podmurówki. Wszystkie elementy 
składają się z betonu zbrojonego.



UNiWErsALNE
System panelowych ogrodzeń kratowych znajduje zastosowanie 
jako ogrodzenia:

fabryk
magazynów
budynków użyteczności publicznej
obiektów sportowych
lotnisk
terenów wojskowych

średnica drutu pionowego
HR656 - 5 mm
HR868 - 6 mm

drut stalowy ocynkowany 
lub ocynkowany 
z lakierowaniem

średnica podwójnego 
drutu poziomego
HR656 - 6 mm
HR868 - 8 mm

wymiary oczek 
pionowych 50x200 mm

ZALETy:
podwyższona wytrzymałość dzięki podwójnym drutom poziomym
pożądane walory estetyczne 
prosty i szybki montaż

słUPki PANELOWE
Słupki wykonane są z profili stalowych o przekroju 
60x40mm zakończonych daszkiem plastikowym. 
Wyposażone są w obejmy ze śrubami, 
podkładkami, wkładkami gumowymi oraz nakrętką 
zrywalną ze stali nierdzewnej.

AsOrTymENT 
Szeroki asortyment naszych produktów pozwala 
zaspokoić potrzeby i preferencje kupujących. 
Polityka firmy uwzględnia indywidualne podejście 
do każdego klienta, przez co satysfakcja  
z zakupu jest niezmiennie na najwyższym 
poziomie. Oferta naszej firmy zapewnia 
kompleksowe i profesjonalne świadczenie usług 
począwszy od konsultacji problematycznych 
kwestii, skończywszy na instalacji zakupionego 
towaru.

DOsTĘPNE WErsjE sTANDArD

kOLOrysTykA OGrODZEńPANELE krATOWE PrOsTE Hr656 i Hr868

kOLOry PrEfErOWANE

kOLOry iNDyWiDUALNE

OCYNK

PALETA RAL

RAL 6005

RAL 7016

RAL 9005

RAL 7030

RAL 8017

RAL 9010

RAL 5010

sZErOkOść 
PANELA

WysOkOść 
PANELA

WysOkOść 
słUPkA

LicZBA
OBEjm

2500 mm 1030 mm 60x40x1500 mm 2

2500 mm 1230 mm 60x40x1700 mm 2

2500 mm 1430 mm 60x40x2000 mm 3

2500 mm 1630 mm 60x40x2300 mm 3

2500 mm 1830 mm 60x40x2600 mm 3

2500 mm 2030 mm 60x40x2600 mm 4

2500 mm 2230 mm 60x40x2800 mm 4

2500 mm 2430 mm 60x40x3000 mm 4

OGrODZENiA
PANELOWE PROSTE



WłAściWOści
Produkowane przez nas bramy oraz furtki wykonane są najwyższą 
dbałością o szczegóły w oparciu o nowoczesne i sprawdzone 
rozwiązania konstrukcyjne. Elementy są cynkowane ogniowo oraz 
dodatkowo mogą być lakierowane proszkowo.

BrAmy PrZEsUWNE
Samonośne bramy są określeniem opisującym konstrukcję której 
jedno skrzydło nie znajduje podparcie nad wjazdem. Bramy 
przesuwne samonośne znakomicie sprawdzają się do zamknięcia 
posesji domów jednorodzinnych, osiedli strzeżonych, budynków 
przemysłowych, parkingów i placów. Nowoczesna i wytrzymała 
konstrukcja zapewnia niezawodne działanie, także w przypadku gdy 
grunt pokryty jest lodem, błotem, piaskiem czy śniegiem. Szeroki 
asortyment którym dysponujemy pozwala nam zaoferować klientom 
bramy o świetle nawet do 12 metrów.

BrAmy DWUskrZyDłOWE
Odmiennym rozwiązaniem w stosunku do bram przesuwnych są 
bramy dwuskrzydłowe których światło może sięgać do 10 metrów. 
Bramy wyposażone są w zawiasy regulowane, odbój, rygiel, gałki, 
zamek oraz wkładkę patentową. Solidne i estetyczne wykonanie 
usatysfakcjonuje nawet najbardziej wybrednych klientów.
 
AUTOmATykA
Istnieje możliwość wyposażenia dowolnej bramy w wysokiej 
klasy automatykę ze zdalnym sterowaniem przy użyciu pilota. 
Standardowy zestaw wyposażony jest w siłownik, centralę sterującą, 
pilot 2-kanałowy, fotokomórki (listwę zębatą dla bram przesuwnych). 
Opcją jest wyłącznik kluczykowy, lampa ostrzegawcza oraz antena 
zwiększająca zasięg działania pilotów.

BrAmy fUrTki
AUTOMATYKA
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