
Sztachety metalowe
z blachy powlekanej



Zaufaj doświadczeniu
solidnego partnera

Sztachety metalowe to innowacyjny produkt, 
który pozwoli uzyskać estetyczny i nowoczesny 
wygląd posesji. Ten wybór zapewni poczucie 
bezpieczeństwa i prywatności Państwa rodzinie 
oraz najbliższym. Nasze materiały oraz 
systemowe rozwiązania pomogą w szybkim 
montażu nowego ogrodzenia. Natomiast 
zaoszczędzony czas będą państwo mogli 
przeznaczyć dla rodziny. Brak potrzeby 
konserwacji i corocznego malowania sztachet 
sprawi, że prezentowane ogrodzenie nie tylko 
będzie się wyróżniać na tle innych, ale także 
pozwoli na oszczędności w domowym 
budżecie.

Hanbud specjalizuje się w produkcji materiałów 
najwyższej jakości z blachy powlekanej. Nasza 
oferta obejmuje blaszane pokrycia dachowe, 
ogrodzenia metalowe, prole konstrukcyjne oraz 
prole do suchej zabudowy. 

Najważniejsze fakty
o rmie Hanbud

● ponad 200 pracowników
● 25 lat doświadczenia
● nowoczesny park technologiczny
● własna ota logistyczna
● materiały najwyższej jakości
● sprzedaż w całej Europie



Hanbud jest czołowym producentem 
sztachet metalowych w Europie 

Środkowo-Wschodniej. 



model

Sigma
Układ pionowy
dwustronny 



Brak potrzeby częstej konserwacji i malowania sztachet 
sprawi, że ogrodzenie będzie wyglądało estetycznie. 
Pozwoli też na oszczędności czasu i pieniędzy w 
domowym budżecie. 

Estetyka i nowoczesny wygląd Nie wymaga konserwacji
Ogrodzenia ze sztachet metalowych doskonale wpisują się 
w najnowsze trendy architektoniczne. Dzięki możliwości 
montażu w pionie lub poziomie, możesz dostosować wygląd 
ogrodzenia do swojej posesji. 

Sztachety metalowe
Jedno ogrodzenie, wiele zalet



model

Astra
Układ pionowy
dwustronny 



Poszczególne elementy systemu mogą być przycięte do 
dowolnego wymiaru. Możesz zainstalować je do istniejących 
słupków murowanych lub do słupków metalowych Hanbud. 

Wymiar jakiego potrzebujesz

Niesamowity wygląd z obydwu stron
Dzięki zastosowaniu dwustronnej powłoki, ogrodzenie będzie 
prezentowało się znakomicie z każdej strony.



model

Standard
Układ pionowy
dwustronny



1

2

3

4
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Powłoka polimerowa

Warstwa podkładowa

Obróbka powierzchniowa

Powłoka cynkowa

Rdzeń 
stalowy

10
LAT

Ogrodzenia metalowe Hanbud produkowane są z najwyższej jakości 
stali ocynkowanej, powlekanej dwustronnie powłoką polimerową. 
Dzięki materiałom najwyższej jakości z renomowanych hut, objęte są 
dziesięcioletnią gwarancją. 

Wysoka trwałość
powłoki polimerowej 



Ciemny brąz
satynowy połysk

Czekoladowy 
satynowy połysk

Ciemny dąb
matowy

Jasny dąb
fakturowany połysk

Wyjątkowa faktura
i kolorystyka

Sztachety metalowe Hanbud dostępne są w 6 wzorach i 9 kolorach. Wybierz satynowy połysk, 

szroniony mat lub doskonałą imitację struktury drewna. Wszystkie powłoki są dwustronnie 

powlekane, więc ogrodzenie będzie wyglądało estetycznie z obydwu stron. 

Czekoladowy
szroniony mat

Czarny
szroniony mat

Antracyt
satynowy połysk

Antracyt
szroniony mat

Alucynk
połysk

NBW 74 NBW 73 RAL 8017 PS

RAL 8017 PM 

RAL 8019 PS

RAL 9005 PM

RAL 7016 PM RAL 7016 PS



Sigma EmkaEsteticStandard Polo Astra



model

Sigma
Układ pionowy
dwustronny 



Sigma

Wysokość prolu [mm]

Szerokość użytkowa [mm]

Maksymalna zalecana długość 
elementu [mm]

Minimalna długość elementu [mm]

23

120

2000 

150 

Specykacja techniczna

Kolorystyka

RAL 8017 PS,   RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM,  RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74,  NBW 73,  Alucynk

Zakończenie proste lub zaokrąglone



model

Standard
Układ pionowy
dwustronny 



Standard

Wysokość prolu [mm]

Szerokość użytkowa [mm]

Maksymalna zalecana długość 
elementu [mm]

Minimalna długość elementu [mm]

22

115

2000 

150 

Specykacja techniczna

Kolorystyka

RAL 8017 PS,   RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM,  RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74,  NBW 73,  Alucynk

Zakończenie proste lub zaokrąglone



model

Estetic
Układ pionowy
jednostronny



Estetic

Wysokość prolu [mm]

Szerokość użytkowa [mm]

Maksymalna zalecana długość 
elementu [mm]

Minimalna długość elementu [mm]

18 

115

2000 

150 

Specykacja techniczna

Kolorystyka

RAL 8017 PS,   RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM,  RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74,  NBW 73,  Alucynk

Zakończenie zaokrąglone



model

Emka
Układ pionowy
dwustronny 



Emka

Wysokość prolu [mm]

Szerokość użytkowa [mm]

Maksymalna zalecana długość 
elementu [mm]

Minimalna długość elementu [mm]

18 

115

2000 

150 

Specykacja techniczna

Kolorystyka

RAL 8017 PS,   RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM,  RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74,  NBW 73,  Alucynk

Zakończenie zaokrąglone



model

Polo
Układ pionowy
dwustronny 



Polo

Wysokość prolu [mm]

Szerokość użytkowa [mm]

Maksymalna zalecana długość 
elementu [mm]

Minimalna długość elementu [mm]

16 

110 

2000 

200 

Specykacja techniczna

Kolorystyka

RAL 8017 PS,   RAL 8017 PM,  RAL 7016 PM, 
RAL 7016 PS,  NBW 73

Zakończenie proste lub zaokrąglone



model

Astra
Układ poziomy
dwustronny 



Astra

Wysokość prolu [mm]

Szerokość użytkowa [mm]

Maksymalna zalecana długość 
elementu [mm]

Minimalna długość elementu [mm]

15 

91

2000 

  500 

Specykacja techniczna

Kolorystyka

RAL 8017 PS,   RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM,  RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74,  NBW 73,  Alucynk

Zakończenie proste lub zaokrąglone



model

Emka
Układ pionowy
dwustronny



Słupek 60x40 mm
dostępne długości:  
2,00 mb; 2,30 mb

ELEMENTY MONTAŻOWE W PIONIE
Układ pionowy to wariant szczególnie pasujący do tradycyjnej 
i minimalistycznej architektury. Przęsła są lekkie i przewiewne.
Jeżeli zależy Ci na dodatkowej prywatności, możesz zainstalować 
sztachety dwustronnie.

Łącznik 

Poprzeczka 40x20 mm
dostępne długości:  
2,50 mb; 3,00 mb

Wkręty montażowe 250 szt. 
opak.

1

2

3

1

2

3



model

Estetic
Układ poziomy
jednostronny 



Słupek 60x40 mm
dostępne długości:  
2,00 mb; 2,30 mb

ELEMENTY MONTAŻOWE W POZIOMIE
Układ poziomy idealnie pasuje zarówno do nowoczesnej jak 
i tradycyjnej architektury. Montaż dwustronny sztachet zapewnia
całkowitą prywatność, jednocześnie wygląda lekko i estetycznie.

Zestaw listew do montażu 
poziomego
dostępne długości:  
1,25 mb; 1,50 mb; 1,75 mb; 2,00 mb

2x

1x

Wkręty montażowe 250 szt. 
opak.

1

2

3

1

2

3



model

Estetic
Układ pionowy
jednostronny 



Układ pionowy
jednostronny 

Wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm 

Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm

Szeroki odstęp pomiędzy sztachetami: 4 cm

Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm 

Konguracja sztachet w pionie 
układ jednostronny

Układ pionowy
jednostronny 



model

Polo
Układ pionowy
dwustronny



Układ pionowy
dwustronny 

Szeroki odstęp pomiędzy sztachetami: 

odstęp 6-8 cm zależy od modelu sztachety

Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm

Wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm 

Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm

Układ pionowy
dwustronny 

Konguracja sztachet w pionie 
układ dwustronny



model

Astra
Układ poziomy
dwustronny



Układ poziomy
jednostronny 

Wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm

Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm 

Konguracja sztachet w poziomie

Układ poziomy
dwustronny

Szeroki odstęp pomiędzy sztachetami: 

odstęp 6-8 cm zależy od modelu sztachety

Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm



model

Estetic
Układ pionowy
bezprzęsłowy



Konguracja sztachet w układzie bezprzęsłowym

Układ pionowy
bezprzęsłowy, jednostronny 

Wąski odstęp pomiędzy 
sztachetami: 2 cm 

Układ poziomy
bezprzęsłowy, jednostronny 

Wąski odstęp pomiędzy 
sztachetami: 2 cm 



model

Sigma
Układ nieregularny
jednostronny 



Układ łukowy
wypukły, jednostronny

Wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm

Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm 

Konguracja sztachet w układzie łukowym

Wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm

Szerokość prezentowanego przęsła: 250 cm 

Układ łukowy
wklęsły, jednostronny 



Kongurator on-line
do wyceny i wizualizacji ogrodzenia

Wybierz sposób montażuWybierz sposób montażu

Wybierz sposób montażu



1. Wybierz model i powłokę sztachety

2. Podaj szerokość i wysokość przęsła

4. Sposób montażu

5. Wybierz wersję ogrodzenia

6. Wybierz odstęp pomiędzy sztachetami

Złóż zamówienie

Aby zamówić Twoje nowe ogrodzenie, 
skorzystaj z konguratora na stronie
hanbud-ogrodzenia.pl lub skontaktuj
się z najbliższym dystrybutorem rmy
Hanbud. 

Jak zamówić

Listę dystrybutorów znajdziesz na stronie 
hanbud-ogrodzenia.pl/gdzie-kupic

w sześciu prostych krokach

 (pion/poziom) 

 (jednostronne/dwustronne)

(cm)

oraz bramy i furtki (jeżeli dotyczy)

2,5 mb

1
,2

 m
b

4cm



Ogrodzenia żaluzjowe
Nowoczesne i funkcjonalne. Zapewniają pełne 

poczucie prywatności. Dodatkowo doskonale 

chronią przed wiatrem, hałasem i kurzem. 

Ogrodzenia palisadowe
Estetyczne i solidne. Złożone ze specjalnie 

wyprolowanych lameli o prolu zamkniętym. 

Regulowany rozstaw umożliwia dostosowanie 

poziomu prywatności.  

Pozostałe produkty
sprawdź inne modele ogrodzeń rmy Hanbud

Więcej informacji na: www.hanbud-ogrodzenia.pl
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