Ogrodzenia PROGRESS
SYSTEM OGRODZEŃ GABIONOWYCH
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ORYGINALNY DESIGN
W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Przedstawiamy najnowszą kolekcję Ogrodzeń Gabionowych PROGRESS, które wspólnie
z architektami zaprojektowaliśmy z myślą o dostarczeniu najwyższej jakości produktu
o wyjątkowych walorach estetycznych. Ideą projektantów było stworzenie systemu
ogrodzeń, który pozwoli dostosować jego wygląd oraz funkcjonalność indywidualnie do
Twoich potrzeb. Ogrodzenia łączą w sobie naturalne piękno kamienia z czystą estetyką stali.
Unikalny design, podkreśli niepowtarzalny charakter Twojej posesji i domu. Uniwersalność
systemu pozwala na dopasowanie ogrodzenia zarówno do nowoczesnej, jak i tradycyjnej
zabudowy.

OGRODZENIA GABIONOWE NALEŻĄ DO LINII PRODUKTOWEJ SCREEN-DECO®
CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ DYSCYPLINĄ FORMY I PROSTOTĄ KSZTAŁTU

TRZY GRUBOŚCI GABIONÓW
Oferowane trzy grubości gabionów (kosze z kratki
wypełnione kamieniem) to prawdziwa rewolucja. Najcieńszy
model SLIM o całkowitej grubości zaledwie 10 cm, pozwala
zminimalizować koszty wypełnienia.

UNIKALNY WZÓR KRATKI
Zastosowany przez nas trójkątny kształt drutu oraz
specjalnie zaprojektowany wzór kratki, tworzony przez trzy
zgrzane obok siebie druty profilowe, nadają ogrodzeniom
lekkości i wyjątkowego charakteru.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI

DETALE DODAJĄCE SMAKU

Unikalnie zaokrąglone narożniki gabionów i kratki
podkreślają wysoką estetykę. Dodatkowo zapewniają
komfort i bezpieczeństwo swoim użytkownikom, szczególnie
dzieciom i czworonożnym domownikom.

Specjalnie zaprojektowane przykrycia gabionów oraz
elementy mocujące idealnie dopełniają efekt wizualny
systemu ogrodzeń PROGRESS.

Architecture

WYRÓŻNIJ SIĘ
MODNĄ ARCHITEKTURĄ
Projektując Ogrodzenia Gabionowe PROGRESS zadbaliśmy
o najwyższą estetykę wykonania oraz najmniejszy szczegół
wykończenia. Dlatego mamy pewność, że zadowolą one
najbardziej wymagających Klientów. Możliwość wykonania
indywidualnych perforacji pozwala na spersonalizowanie
Twojego ogrodzenia. Łatwy montaż listew LED w specjalnie
wyprofilowanym słupku oraz wypełnienie gabionów
kamieniem szklanym pozwalają uzyskać niesamowite
efekty świetlne.

WYBIERZ BEZPIECZEŃSTWO
i NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
Ogrodzenia Gabionowe PROGRESS to bezpieczeństwo
użytkowania najwyższej jakości produktu, wytwarzanego
w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny
z międzynarodową normą PN-EN ISO9001:2000. Poczucie
bezpieczeństwa to również zapewnienie prywatności Tobie
i wszystkim domownikom dzięki możliwości dostosowania
formy ogrodzenia do indywidualnych wymagań.

DZIĘKI DOŚWIADCZENIU W REALIZACJI AMBITNYCH PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH SPRAWIAMY, ŻE NAJCIEKAWSZE
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INNOWACJE
ZE ŚWIATA
ARCHITEKTURY

OSZCZĘDZAJ CZAS
DZIĘKI SYSTEMOWI
W trosce o Twój czas oferujemy kompletny system
ogrodzeniowy, który możesz zamówić w jednym miejscu.
System obejmuje kratki ogrodzeniowe, gabiony, bramy,
furtki oraz akcesoria montażowe, dzięki którym sprawnie
ogrodzisz swoją posesję, zachowując ujednolicony wygląd
całego ogrodzenia. Niska waga paneli z kratki i koszy
gabionowych oraz mała ilość elementów mocujących
gwarantują szybki i łatwy montaż.

ROZWIĄZANIA SĄ TERAZ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ DLA CIEBIE

POSTAW NA
TRWAŁOŚĆ i EKOLOGIĘ
Opatentowana, zawansowana technologia zgrzewania
gwarantuje wysoką odporność na korozję, również
w miejscach zgrzein. Specjalny profil drutu zapewnia niską
wagę, przy zachowaniu stabilności i wytrzymałości całej
konstrukcji. Zastosowana powłoka Pro-ZINAL® (stop cynku
i aluminium) skutecznie eliminuje konieczność kosztownych
konserwacji, co potwierdza 5-letnia gwarancja. Redukcja
śladu ekologicznego w procesie produkcyjnym oraz
możliwość recyklingu sprawiają, że Ogrodzenia Gabionowe
PROGRESS są przyjazne dla środowiska naturalnego i Twojej
kieszeni.
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RÓŻNE CHARAKTERY,
RÓŻNE POTRZEBY

Ogrodzenia Gabionowe PROGRESS stanowią innowacyjne rozwiązanie dające niemal nieograniczone możliwości tworzenia
różnych zestawień ogrodzeń dzięki dowolnej konfiguracji kratki oraz gabionów w ramach kompletnego systemu.
Prezentowane przykłady stanowią inspirację do zaprojektowania własnego modelu ogrodzenia idealnie
dopasowanego do charakteru Twojej posesji, domu i rozmiaru działki .

Inspiracja 1

Inspiracja 2

Zestawienie gabionów o dwóch różnych grubościach
i takich samych szerokościach.

Zestawienie szerszych gabionów z węższymi,
pionowymi panelami kratki ogrodzeniowej.

Moduł A: W=202, G=202, G3=30, K=0, M=100 / B: W=202, G= 202, G1=10, K=0, M=100

Moduł A: W=202, G=202, G3=30, K=0, M=200 / B: W=202, G=0, K=202, M=40

Inspiracja 3

Inspiracja 4

Zestawienie równej szerokości modułów łączących gabiony
z poziomym panelem kratki ogrodzeniowej.

Zestawienie gabionów o większej grubości z szerszymi modułami
łączącymi gabiony z kratką ogrodzeniową.

Moduł A: W=202, G=169, G3=30, K=29, M=200

Moduł A: W=169, G=169, G3=30, K=O, M=100 / B: W=169, G=102, G1=10, K=62, M=160
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Układy z przewagą gabionów (inspiracje 1-4) chronią przed ulicznym zgiełkiem oraz zanieczyszczeniami.
Wersje pośrednie (inspiracje 5-7) harmonijnie łączą w sobie zalety ogrodzeń kamiennych i stalowych.
Modele bardziej ażurowe (inspiracje 8-10) doskonale odsłaniają wybraną przestrzeń posesji i architekturę budynku.

Inspiracja 5

Inspiracja 6

Zestawienie równej szerokości modułów łączących gabiony
z panelami kratki ogrodzeniowej w równych proporcjach.

Zestawienie gabionów z panelami kratki ogrodzeniowej
o tej samej szerokości.

Moduł A: W=202, G=102, G2=20, K=95, M=200

Moduł A: W=169, G=169, G1=10, K=0, M=100 / B: W=169, G= 0, K=169, M=100

Inspiracja 7

Inspiracja 8

Zestawienie równej szerokości modułów łączących gabiony
i panele kratki ogrodzeniowej o różnych proporcjach.

Zestawienie wąskich gabionów z szerokimi modułami łączącymi
gabiony z kratką ogrodzeniową.

Moduł A: W=169, G=135, G2=20, K=29, M=160 / B: W=169, G=35, G2=20, K=129, M=160

Moduł A: W=135, G=135, G3=30, K=0, M=40 / B: W=135, G=35, G3=30, K=95, M=100

Inspiracja 9

Inspiracja 10

Zestawienie paneli kratki ogrodzeniowej z modułami łączącymi
gabiony z kratką ogrodzeniową o różnych proporcjach.

Zestawienie podwójnych paneli kratki ogrodzeniowej połączonych
z wąskimi gabionami.

Moduł A: W=202, G=135, G2=20, K=62, M=80 / B: W=202, G=0, K=202, M=80

Moduł A: W=169, G=169, G1=10, K=0, M=40 / B: W=169, G=0, K=169, 2xM=80
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SZYBKI MONTAŻ SYSTEMU
W skład systemu Ogrodzeń Gabionowych PROGRESS wchodzą gabiony w trzech grubościach,
panele z kratki ogrodzeniowej, idealnie wyprofilowane przykrycia gabionów, słupki
oraz elementy mocujące. Kompatybilne z automatyką bramy i furtki wraz z kompletem
zamków i zawiasów, gwarantują pełną kontrolę dostępu do Twojej posesji. Prezentowany
system zapewnia jednorodność materiałową i spójność wszystkich elementów oraz
gwarantuje łatwy i szybki montaż. Jedna klamra mocuje jednocześnie gabion i panel kratki
w dowolnym miejscu słupka. Planując skrajne elementy ogrodzenia można wykorzystać
elastyczność systemu i ukryć słupek wewnątrz gabionu, zyskując wysoką estetykę
wykończenia.

Model SLIM (G1)

Furtka

Model MEDIO (G2)

Model GRAND (G3)

Brama przesuwna

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ POTWIERDZAJĄ

Architecture

CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI, 5-LETNIA GWARANCJA I OZNACZENIE WYROBÓW ZNAKIEM CE.

STANDARDOWE
WYMIARY:
Furtka:
Szer. [cm] - 100
Wys. [cm] - 135/169/202
Brama przesuwna
Brama dwuskrzydłowa:
Szer. [cm]: 400/450/500/550
Wys. [cm]: 135/169/202

Brama dwuskrzydłowa
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WYBIERZ KAMIEŃ
Nasi specjaliści w trosce o walory estetyczne oraz komfort i bezpieczeństwo
użytkowania, wyselekcjonowali do wypełnienia gabionów siedem rodzajów
kamienia o odpowiednich właściwościach, takich jak wysoka mrozoodporność,
niska nasiąkliwość, odporność na porastanie oraz neutralny wpływ na glebę
oraz środowisko.
K01 | Migmatyt

K02 | Kwarcyt ciemny

K03 | Kwarcyt jasny

K04 | Dolomit beżowy

K05 | Gnejs

K06 | Bazalt

K07 | Dolomit żółty

WSPARCIE ARCHITEKTA
Skontaktuj się z naszym dystrybutorem, a otrzymasz
kompleksowe wsparcie w doborze optymalnego rozwiązania
oraz bezpłatny schemat i kosztorys.
Skorzystaj z pomocy eksperta ogrodzenia@progressarch.com
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JAK ZAMÓWIĆ OGRODZENIE

|M|

|M|

|M|

SZEROKOŚĆ MODUŁU

SZEROKOŚĆ MODUŁU

SZEROKOŚĆ MODUŁU

W = (WG+WK)
Wybierz z tabeli wysokość ogrodzenia

1

|W|

WYSOKOŚĆ OGRODZENIA

Wysokość
ogrodzenia (W)

135
[cm]

Wybierz z tabeli wysokość poszczególnych elementów

22

| WG |

GABION*

| WK |

KRATKA
169
[cm]

Wybierz szerokość modułu

3

4

|M|

MODUŁ

Określ ilości poszczególnych
modułów ogrodzenia

*Gabiony dostępne w 3 grubościach G1 =10cm, G2=20cm, G3=30cm

202
[cm]

Wysokość
gabionu (WG)

WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ
GABIONU

|W|

| WK |

WYSOKOŚĆ
KRATKI

| WG |

|W|

WYSOKOŚĆ

Ogrodzenia Gabionowe PROGRESS dzięki modułowej budowie pozwalają na uzyskanie oczekiwanego efektu
wizualnego poprzez dowolne zmniejszanie lub zwiększanie zakresu widoczności zgodnie z Twoimi
preferencjami. Teraz projektowanie ogrodzenia nie wymaga specjalnych uprawnień.

M
Wysokość
kratki (WK)

0

135

35**

95**

69

62

102**

29**

135

0

0

169

35**

129**

69

95

102**

62**

135

29

169

0

0

202

35**

162**

69

129

102**

95**

135

62

169

29

202

0

Standardowe szerokości
modułów (M)

40 / 100 / 200
(80 / 120 / 160)**
[cm]

40 / 100 / 200
(80 / 120 / 160)**
[cm]

40 / 100 / 200
(80 / 120 / 160)**
[cm]

** wymiary niestandardowe dostępne na specjalne zamówienie
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iNNOWACJE

ARCHITEKTURZe

Już ponad 25 lat produkujemy stalowe siatki i kratki, realizując nowatorskie projekty
architektoniczne. Nasze zakłady produkcyjne nieustannie doskonalą rozwiązania
produktowe, w oparciu o nowoczesny park maszynowy, zaawansowane technologie
oraz wiedzę i doświadczenie inżynierów i projektantów. Innowacyjność i najwyższą
jakość produktów potwierdzają certyfikowany od 1996 roku System Zarządzania
Jakością ISO 9001:2000, patenty, wzory użytkowe i przede wszystkim zaufanie
naszych Klientów.

Marka Progress od zawsze kojarzona jest z innowacjami, oryginalnym designem,
wysoką estetyką wykonania oraz wyjątkową trwałością w codziennym użytkowaniu.

OFICJALNY DYSTRYBUTOR

Przykład instalacji z zastosowaniem indywidualnej perforacji, oświetlenia LED oraz wypełnienia gabionu kamieniem szklanym
Ogrodzenia PROGRESS oraz inne produkty naszej
firmy dostępne są w renomowanych hurtowniach,
sklepach, składach budowlanych i ogrodniczych.
Zobacz również naszą najnowszą kolekcję
miniGABIONÓW do samodzielnego montażu
funkcjonalnych elementów wyposażenia ogrodów,
osiedli i przestrzeni miejskiej.

Progress Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul.Trzuskawicka 16, 25-851 Kielce, PL, T:+48 41 346 50 06 (w. 220, 222), E: ogrodzenia@progressarch.com | więcej inspiracji na www.progressarch.com

