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Zabezpieczenie
antykorozyjne

Ocynkowanie ogniowe,
lakierowanie proszkowe
Proces malowania 
spełnia normę
PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Proces spawania 
spełnia normę
PN-EN ISO 38344
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Ogrodzenia modułowe 
Modular fences

Ogrodzenia wykonane z płyt XPS to moż-
liwość stworzenia czegoś niepowtarzal-
nego. Płyty te są bardzo nowoczesnym 
materiałem budowlanym, mogą być pod-
stawowym elementem przęseł lub tylko 
ich dopełnieniem. 

Możliwości jest wiele, dzięki różnorodno-
ści dostępnych opcji. Świetnie komponują 
się z nowoczesną architekturą, jak również 
tradycyjnym budownictwem.

Fences made of XPS panels allows cre-
ating something unique. Those panels are 
a very modern building material that can 
be basic bay element or just their comple-
ment. 

There are many possibilities due to the di-
versity of the options available. They gre-
atly complement modern architecture as 
well as traditional buildings.
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MODEL P305 
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Cechy:

• Konstrukcja oparta o nowoczesne 
materiały budowlane

• Możliwość samodzielnego montażu
• Pasuje do zabudowy tradycyjnej oraz 

nowoczesnych aranżacji

Features:

• Structure based on modern building 
materials

• Possibility of assembling it by yourself
• Matches traditional building development 

and modern arrangements

Główną cechą XPS jest połączenie niebywałej lekkości 
oraz wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkowo, materiał XPS jest ekologiczny i przyjazny dla 
środowiska naturalnego, ponieważ spieniany jest dwu-
tlenkiem węgla.

The main feature of XPS is the combination of extraor-
dinary lightness and high resistance to mechanical da-
mage. 

In addition, the XPS material is ecological and environ-
mentally friendly because it is foamed with carbon dio-
xide.

Akcesoria uzupełniające

|  Pochwyt ze stali nierdzewnej 
    / Stainless steel handle

|  Hydrauliczny samodomykacz 
    / Hydraulic self-closer

|  Słupek z automatem 
    / Konsport gate post

|  Słupek EQ w 11 opcjach
    / EQ post
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MODEL P305 + PS 005
Ogrodzenie jest połączeniem najlepszych rozwiązań 
znanych z modeli P305 i PS 004. Model P305 zacho-
wuje prostotę, łatwość adaptacji i montażu. Ozdobnym 
dodatkiem jest jednak charakterystyczny układ sztachet 
przypominający żaluzję.

The fence is a combination of the best solutions of 
models P305 and PS 004. The P305 model derives 
its simplicity, its ease in adaptation and assembly.                              
The decorative complement, however, is the characteri-
stic arrangement of the rails resembling a blind.

Cechy:

• Moduł PS 005
• Nowoczesny design
• Dostępne różne kolory
• Kompletny system

Features:

• PS 005 module
• Modern design
• Various colors
• A complete system
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Akcesoria uzupełniające

|  Pochwyt ze stali nierdzewnej 
    / Stainless steel handle

|  Hydrauliczny samodomykacz 
    / Hydraulic self-closer

|  Słupek z automatem 
    / Konsport gate post

|  Słupek EQ w 11 opcjach
    / EQ post
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|  Słupek EQ / EQ post

|  Mechanizm bram łamanych / Folding gate mechanism

|  Uchwyt do automatyki / Bracket for the automatic drive

|  Automatyka do bram / Gates automotion

11 dostępnych opcji konfiguracyjnych ułatwi codzienne czyn-
ności. Otwieraj furtkę i/lub bramę za pomocą aplikacji mobilnej 
(Android/iOS), wybierz opcje z szyfratorem lub czytnikiem linii 
papilarnych. Nie zapomnij również o dodatkach: efektownym 
wypaleniu numeru posesji wraz z podświetleniem, lampce LED 
oraz gniazdku elektrycznym.

There are 11 configuration options to make your daily routines 
easier. Open the wicket and / or the gate with a mobile appli-
cation (Android/iOS), select options with a digital code lock or a 
biometric lock. Also, do not forget about extras: an impressive 
laser-cut property number with a backlight, LED lamp and elec-
tric socket.

Idealny gadżet dla wszystkich, którzy uważają, że skrzynka na 
listy psuje efekt wizualny ogrodzenia. Właśnie dla nich powstał 
Invisible Post Box. Skrzynka wygląda bardzo dyskretnie, nie wy-
staje poza linię ogrodzenia, dzięki temu zachowuje ono este-
tyczną linię bez żadnych wypukłości i wystających elementów. 
(* dostępna z modelem p82 oraz p102).

A perfect gadget for those that say a letterbox disturbs the look 
of the fence. The Invisible Post Box has been designed just for 
them. The letterbox looks very discreet, it does not stick outsi-
de the fence line, thus keeping an aesthetic line with no bumps 
or protruding elements. (*available with the models p82 and 
p102).

Prosty gadżet, który zadba o bezpieczeństwo domu. 

A simple gadget that will keep you safe home.

Dopracuj najdrobniejszy detal Twojego ogrodzenia. Zastąp 
zwykłe pochwyty efektowną stalą nierdzewną. Masywny kształt 
oraz prosty design dodadzą Twojemu ogrodzeniu wyjątkowej 
elegancji.

Iron out even the smallest details of your fence. Replace regular 
handrails with impressive stainless steel ones. Their solid sha-
pe and simple design will make your fence remarkably elegant.

Brakuje Ci miejsca na otwarcie klasycznej bramy uchylnej? 
Wybierz bramę łamaną. Doskonale sprawdzi się w sytuacjach 
niewystarczającej ilości miejsca między światłem wjazdu, a bu-
dyniem, wjazdem ze zbyt stromym podjazdem czy zakrętem tuż 
za bramą. 

Have you got too little space to open a conventional swing 
gate? Choose a folding gate. It will be an ideal solution whe-
never there is not enough space between the entrance and 
the building, the driveway is too steep or there is a turn right 
behind the gate.

Akcesorium dedykowane dla lekkich palisad Konsport. Pozwala 
na montaż ramion automatów bramowych do skrzydła bramy. 
Konstrukcja zapewnia szerokie możliwości regulacji położenia 
uchwytu dla uzyskania najlepszej pracy ramion automatu.

An accessory designed for light palisades from Konsport. It al-
lows for attachment of the gate automation kits’ arms to the 
gate leaves. The construction ensures a variety of possibilities 
to adjust the bracket placement in order to achieve the most 
efficient work of the gate automation kits’ arms.

Otwieraj bramę pilotem lub aplikacją mobilną. Dobierz do swo-
jej konfiguracji słupek z automatyką wyposażony w napędy 
włoskiej marki BFT. W ofercie dostępne napędy do bram sa-
monośnych oraz uchylnych. Solidna konstrukcja słupka oraz 
niezwodne napędy BFT gwarantują bezawaryjną pracę przez 
długie lata.

Open the gate with a remote control or mobile application. 
Upgrade your configuration with a gate automation kit post 
which includes a drive from the Italian brand BR. Our offer 
includes drives designed for self-supporting and swing gates. 
A solid construction of the post and reliable drives from BR gu-
arantee faultless operation for many years.

|  Niewidzialna skrzynka na listy / Invisible letter-box *

|  Hydrauliczny samodomykacz / Hydraulic self-closer

|  Pochwyty ze stali nierdzewnej / Stainless steel handrails

Akcesoria 
Accessories

Konsport | ogrodzenia modułowe Konsport | modular fences



|  Kolory specjalne / Special colors

|  Maskownica do bram uchylnych / Cover plate for swing gates

|  Lampa oświetleniowa LED / LED lamp

|  Zintegrowana płyta do bram samonośnych / Integrated 
    board for self-supporting gates.

|  Rygiel LOCINOX / LOCINOX latch

|  Alternatywne górne prowadzenie / Alternative top guide

Postaw swoje ogrodzenie na solidnej konstrukcji. W ofercie 
znajdziesz proste betonowe płyty albo z fakturą imitującą cegłę. 
Wolisz bardziej efektowny wzór? Sprawdź płyty XPS w wariancie 
z dekoracją z tynku lub blachy poliestrowej. 

Build your fence on a solid construction. Our offer includes 
simple or brick textured concrete slabs. Would you rather go 
for a more impressive pattern? Check the version of the XPS 
slabs with a plaster or polyester plate decoration.

|  Podmurówki i gabiony / Foundations and Gabions

Paleta kolorów klasycznych to dla Ciebie za mało? Wybierz 
ogrodzenie w kolorze pokrytym strukturą metalizowaną lub       
w wariancie struktur drobnych.

Is the regular colour chart not enough for you? Select a fence 
coated with a metallic paint or in the fine structure variant.

Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit występujący mię-
dzy skrzydłami bramy uchylnej. Masywna konstrukcja maskow-
nicy zakrywa cały prześwit, zapewniając większą prywatność. 
Dodatkowo poprawia wizualny odbiór ogrodzenia, zwłaszcza w 
modelach o zwartej i zamkniętej konstrukcji. 

An additional solution that covers the clearance between the 
swing gate leaves. The massive construction of the plate covers 
the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it 
improves the visual appearance of the fence, especially in the 
case of the models of compact and closed construction.

Lampka wyposażona w czujnik zmierzchu. Pasuje do wszystkich 
11 opcji słupka EQ Konsport. Wykonana ze stali nierdzewnej 
o tej samej fakturze jak każda opcja wyposażenia słupka EQ. 
Lampka doświetla panel z wyposażeniem słupka ułatwiając jego 
obsługę w nocy. 

A lamp equipped with a dusk sensor. It is compatible with all 
the 11 options of the Konsport EQ post. It is made of stainless 
steel of the same texture as any other equipment option of 
the EQ post. The lamp illuminates the equipment panel which 
makes its night operation easier.

Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiąza-
nie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowa-
nego wózka jezdnego, dobranego idealnie do długości stoso-
wanej bramy. 

It is only available together with the Konsport gate automation 
kit post. The solution facilitates installation of a self-supporting 
gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the 
length of the gate.

Rygiel do bramy uchylnej. Zapobiega otwarciu skrzydła bra-
my. Wyposażony dodatkowo w rozwiązania uniemożliwiające 
otwarcie rygla z zewnątrz przez osoby niepowołane.

Swing gate latch. It prevents the gate leaf from opening. Addi-
tionally fitted with solutions which prevent opening the latch 
from the outside by unauthorised people.

Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków pro-
wadzących. Prowadzenie górne może być montowane zarówno 
do muru jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm. 
Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogro-
dzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad 
(PP001 N,W,C,CC).

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be 
attached either to the wall or to posts of the minimum diame-
ter of 100x100mm. The alternative top guide is unavailable for 
the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) 
and light palisades (PP001 N,W,C,CC).

Akcesoria 
Accessories
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Nowość !
NEW!
Od teraz dostępny również moduł PB001 
- ogrodzenie wycinane laserowo

Now available also module PB001 
- laser-cut fence

Ogrodzenie PB 001 to nowatorskie 
ogrodzenie wycinane laserowo. 
Od teraz dostępne również jako 
moduł dla ogrodzenia P305

The PB 001 fencing is a cutting-edge 
laser-cut fence. From now on also 
available as a module for the P305 fence


