OGRODZENIA
FARMERSKIE

OGRODZENIA FARMERSKIE
Plastikowe ogrodzenia
farmerskie to trwałe
i oszczędne rozwiązanie
pozwalające na eleganckie
i funkcjonalne ogrodzenie
terenu. Takie ogrodzenia to
idealne ogrodzenia dla koni
i zagród.
Niewątpliwą zaletą
plastikowych ogrodzeń
farmerskich jest posiadany
przez nie atest PZH a co
ważniejsze łatwy montaż.
Ogrodzenia te składają się
z modułów które łączy się ze
sobą na zatrzaski, dlatego
każdy może je zamontować
bez pomocy specjalistycznej
firmy montażowej.

Ogrodzenia farmerskie
oferujemy w dwóch
standardowych wysokościach
120 i 180 cm. Na zamówienie
oferujemy także inne
wysokości.
Ogrodzenia farmerskie
dostępne są wyłącznie
w białym kolorze.

GWARANCJA OGRODZEŃ
FARMERSKICH
Gwarancje obowiązują przez:
•okres 120 miesięcy w zakresie trwałości barwy i wytrzymałości profili
ogrodzeniowych
•okres 12 miesięcy w zakresie trwałości i niezawodności zamków i klamek w
furtkach

Gwarancją nie obejmuje:
•naturalnego zużycia
•pęknięć i zarysowań powstałych po odbiorze ogrodzenia
•wad i uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwy transport i składowanie
przez kupującego
•uszkodzeń powstałych podczas w wyniku niewłaściwego montażu wykonanego
przez kupującego i niezgodnie z instrukcją montażu
•uszkodzeń wynikających ze stosowania żrących środków czystości szkodliwych
dla PCV
•uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, konserwacji
•uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i innych o przyczynach zewnętrznych
•uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych tj. pożar, powódź, uderzenia, itp., i
innych klęsk żywiołowych, wojny, napięć społecznych, nieprzewidzianych
wypadków, normalnego zużycia w eksploatacji lub innych czynników
zewnętrznych
•ogrodzeń w których dokonano samowolnych przeróbek, zmian i napraw
•ogrodzeń wymontowanych z miejsca pierwotnego i powtórnie zamontowanych
w innym miejscu.

CENNIK OGRODZEŃ
FARMERSKICH
Typ ogrodzenia

Ogrodzenie
farmerskie 1

Rysunek poglądowy

KOD

Słupek: 1szt
Poprzeczka: 1szt

Wymiary sekcji
(cm)

Cena
netto zł

300x120

157,00

300x120

252,00

Czapka zwykła: 1szt

Ogrodzenie
farmerskie 2

Słupek: 1szt
Poprzeczka: 2szt
Czapka zwykła: 1szt

Słupek: 1szt
Ogrodzenie
farmerskie 3

Czapka zwykła: 1szt

Ogrodzenie

Słupek: 1szt
Poprzeczka: 4szt
Czapka zwykła: 1szt

Poprzeczka: 3szt

300x180

366,00

300x180

461,00

farmerskie 4

Brama farmerska

FS-620-000-001

(200+200)x120

1155,00

FS-620-100-001

(200+200)x180

1365,00

2 z okuciami

Brama farmerska
3
wraz z okuciami

Furtka farmerska 2
wraz z okuciami
FS-610-000-001

Furtka farmerska 3
wraz z okuciami
FS-610-100-001

Słupek frezowany I
(początkowy/końcowy/
przelotowy)

FS-700-160-001

100x120

725,00

100x180

893,00

12,7x12,7-190

88,00

Słupek frezowany II
(początkowy/końcowy/
przelotowy)

FS-710-160-001

12,7x12,7-190

97,00

Słupek frezowany III
(początkowy/końcowy/
przelotowy)

FS-720-160-001

12,7x12,7-250

124,00

Słupek frezowany IV

FS - 730 - 180 - 001

12,7 x12,7-250

130,00

(początkowy/końcowy/
przelotowy)

Czapka do słupka
127x127mm
zwykła

Szaranek 2
nóżki stałe
zgrzewane
lub nóżki rozkładane

Szaranek 1
nóżki stałe
zgrzewane
lub nóżki rozkładane

Szaranek 3
nóżki stałe
zgrzewane
lub nóżki rozkładane

FA-005-012-001

FS-720-170-001

FS-720-170-003

FS-720-170-002

127x127 mm

Dł.-200cm
Wys.-38cm
Poprzeczka-2szt
22x77mm

13,00

128,00

Dł.-200cm
Wys.-38cm
Poprzeczka-2szt
22x152mm

110,00

Dł.-200cm
Wys.-38cm
Poprzeczka-3szt
22x77mm

152,00

AKTE sp. z o.o.
ul. Morasko 17
61-680 Poznan
biuro@ogrodzeniaplastikowe.pl
www.facebook.com/OgrodzeniaPlastikowe

Dystrybutor:
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