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System podmurówek ogrodzeniowych SIGNUM oferowanych przez firmę Sigma, to 
prosty i przed wszystkim tani sposób na wykonanie podmurówek pod systemy siatkowe lub 
panelowe. Dzięki 10-cio letniemu doświadczeniu w produkcji i sprzedaży prefabrykatów 
oferujemy  deski podmurówkowe z produkcji maszynowej gładkie w kolorystyce szarej oraz 
w wybranych kolorach. Nasze deski wzmocnione są prętami stalowymi, charakteryzują się 
wysokim zagęszczeniem betonu, co przekłada się na zwiększenie wytrzymałości 
mechanicznej, oraz odporności na warunki atmosferyczne.

Innowacyjny system kolorystyczny SIGNUM obejmuje wykonanie zarówno deski 
podmurówkowej  jak i panela ogrodzeniowego w tym samym kolorze, oferujemy 8 kolorów.
Dzięki ujednoliceniu kolorystycznemu uzyskujemy oryginalne estetyczne ogrodzenie.

Prezentujemy 2 wersje systemowe:

Rysunek poglądowy systemu typy "H"

Firma Sigma powstała w 2008 roku i posiada wieloletnie doświadczenie w branży 
materiałów budowlanych.
Systematycznie wprowadzamy do oferty nowe produkty i poszukujemy partnerów 
handlowych.

Łączniki typu "H"

element łączący
przejściowy

element łączący
narożny

element łączący
3-wpustowy

18cm 22cm 18cm 26cm21cm23cm

20/25cm 20/25cm 20/25cm
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231

250 - w osi

6,5

23S-01

239

258 - w osi

6,5

23S-02

250

269 - w osi

6,5

23S-03

261

280 - w osi

6,5

23S-04

Rysunek poglądowy systemu typy "C"

Łączniki typu "C"

Rozmiary desek podmurówki:

element startowy/krańcowy

20cm 25cm

23cm 23cm 23cm

25cm 20cm20cm 25cm

element narożny element prosty-przelotowy
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POLSKI
PRODUKT

PRODUKT POLSKI MOŻLIWOŚĆ 
MALOWANIA

NA KOLORY RAL

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:

CYNKOWANIE
OGNIOWE, MALOWANIE

PROSZKOWE

ŁATWY MONTAŻ

Furtka Panel ogrodzeniowy Brama dwuskrzydłowa Brama przesuwna

SYSTEM  V
Zastosowanie paneli ogrodzeniowych typu V kierujemy dla posesji prywatnych, firm, 
obiektów sportowych i handlowych. Łatwość montażu niezależnie od poziomu gruntu 
zapewniają elementy złączne, których ilość uzależniona jest od wysokości ogrodzenia. 
Komplet ogrodzeniowy składa się ze słupków z zaślepkami, paneli oraz obejm 
montażowych. Grubość drutu, wielkość oczek oraz przegięcia siatki zapewniają 
sztywność i trwałość wykonanego ogrodzenia. 

W systemie dostępne: słupy, furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwna.

OGRODZENIA SYSTEMOWE

4V

3V

2V
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SYSTEM 2D
Panel ogrodzeniowy 2D znakomicie nadaje się na ogrodzenie boisk, magazynów, 
zakładów przemysłowych. Komplet ogrodzeniowy składa się ze słupków 
z zaślepką, panela oraz obejm montażowych. 
Panel - druty poziome ø6, ø8 pionowe ø5, ø6. 
W systemie dostępne: słupy, furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwna.

POLSKI
PRODUKT

PRODUKT POLSKI MOŻLIWOŚĆ 
MALOWANIA

NA KOLORY RAL

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:

CYNKOWANIE
OGNIOWE, MALOWANIE

PROSZKOWE

ŁATWY MONTAŻ

Panel ogrodzeniowy 2D

OGRODZENIA SYSTEMOWE
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Schematy podmurówek ogrodzeniowych SIGNUM prosty i tani sposób na wykonanie 
podwalin pod systemy panelowe.
Dzięki ujednoliceniu kolorystycznemu uzyskujemy oryginalne estetyczne ogrodzenie.

łączniki typu "C"

deska podmurówki

łączniki typu "H"

deska podmurówki

OGRODZENIA SYSTEMOWE
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SYSTEM  INCOGNITO
System INCOGNITO to innowacja wśród systemów ogrodzeniowych polegająca na 
unikalnym systemie mocowania. Prostota, a zarazem estetyka i trwałość konstrukcji 
pozwalają na luksusowe ogrodzenie Twojej posesji.

Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 80 x 80 do przęsła, 
słupków 100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.
Możliwość wykonania różnych rozmiarów i pełnej gamy kolorystycznej.

POLSKI
PRODUKT

PRODUKT POLSKI MOŻLIWOŚĆ 
MALOWANIA

NA KOLORY RAL

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:

CYNKOWANIE
OGNIOWE, MALOWANIE

PROSZKOWE

ŁATWY MONTAŻ

Możliwość 
zastosowania 

automatyki

Furtka Przęsło
ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa Brama przesuwna

OGRODZENIA OZDOBNE

7



SYSTEM  ŻALUZJA
Ogrodzenie trwale oddzielające posesję w wersji nieprzeziernej lub przeziernej z cztero 
centymetrową szczeliną pomiędzy szczeblami. Zastosowanie profili 80 x 20 mm tworzy 
stabilne i estetyczne rozwiązanie. Profile konstrukcyjne oraz wypełnienie tworzą 
kompozycję przypominającą układem żaluzje, idealnie nadaje się do ogrodzeń domów i 
posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy słupków 80 x 80 do przęsła, 
słupków 100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.
Możliwość wykonania różnych rozmiarów i pełnej gamy kolorystycznej.

Furtka Przęsło
ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa Brama przesuwna

Możliwość 
zastosowania 

automatyki

POLSKI
PRODUKT

PRODUKT POLSKI MOŻLIWOŚĆ 
MALOWANIA

NA KOLORY RAL

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:

CYNKOWANIE
OGNIOWE, MALOWANIE

PROSZKOWE

ŁATWY MONTAŻ

OGRODZENIA OZDOBNE
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Ogrodzenie gabionowe składa się ze słupów wykonanych z ceowników zimnogiętych 
z elementami złącznymi i spinkami. Wypełnienie stanowi panel ogrodzeniowy, 
pomiędzy panelami ułożono różnokolorowe kamienie w fantazyjne wzory. Ogrodzenie 
to może być doskonałą ozdobą Twojej posesji.

System ogrodzeniowy Podmurówka wraz ze słupami gabionowymi

POLSKI
PRODUKT

PRODUKT POLSKI MOŻLIWOŚĆ 
MALOWANIA

NA KOLORY RAL

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:

CYNKOWANIE
OGNIOWE, MALOWANIE

PROSZKOWE

ŁATWY MONTAŻ

OGRODZENIA GABIONOWE
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KOLORYSTYKA, ROZMIARY

Kolory standard:
RAL 6005 RAL 8014 RAL 9005 RAL 7016

Kolory niestandardowe:
RAL 8004 RAL 3011 RAL 1003 RAL 9003

wysokość panelu ocynk, kolor

grubość drutów 6/5/6 grubość drutów 8/5/8[mm]

H = 1030

H = 1230

H = 1430

H = 1630

H = 1830

H = 2030

Panele 2D

Panele V

wysokość panelu

H = 1030

H = 1430

Panel V - ø4 i ø5, panel 2,5mb

typ rozmiar oczka wysokość słupka

2V

2V

2V

50x200

50x200

50x200

1200

2000

2200

H = 1130

H = 1330

H = 1730

H = 1530

3V

3V

3V

3V

50x200

50x200

50x200

50x200

2000

2000

2200

2400

4V

4V

3V

50x200H = 1630

H = 1830

H = 1930

H = 2030 4V

50x200

50x200

50x200

2400

2600

3000

3200

[mm] [mm][xV]

H = 830

[mm]
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System zabezpieczeń antykorozyjnych DUALTECH, znacznie przedłuża żywotność produktu. 
Podwójne zabezpieczenie stali przed korozją pozwala cieszy się nienagannym widokiem 
ogrodzenia przez wiele lat.

W procesie DUALTECH, stal poddawana jest szeregom działań, które mają na celu wydłużenie 
żywotności produktu. W pierwszej fazie produkt jest oczyszczany z wszelkich odprysków 
i niedoskonałości, następnie zostaje wytrawiony w roztworach kwasowych, po to by później 
zanurzono go w kąpieli cynkowej, w temperaturze 440-470˚C. W takich warunkach cynk osiada na 
zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach profili, tworząc jedno z najlepszych 
i najtrwalszych zabezpieczeń antykorozyjnych.

W kolejnym etapie materiał zostaje poddany obróbce mechanicznej, czyli ponownemu 
czyszczeniu. Dzięki tej operacji powierzchnia jest szorstka i gotowa do naniesienia powłoki 
poliestrowej. W tym celu stal jest szczotkowana -zostaje umyta i odtłuszczona; następnie przy 
pomocy aplikatorów elektrostatycznych nanoszona jest warstwa farby proszkowej, która 
wygrzewana jest w temperaturze 180-200˚C. Po wykonanej polimeryzacji produkt finalnie jest 
gotowy do użytkowania.

SYSTEM ZABEZPIECZENIA DUALTECH
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Nasz dystrybutor:
Siedziba firmy:
38-400 Krosno, ul. Składowa 7
tel. 13 43 213 61
e-mail: krosno@sigma.tm.pl

Oddział Sanok:
38-500 Sanok, ul. Piastowska 117
tel. 13 46 32 088
e-mail: sanok@sigma.tm.pl

* termin realizacji produktów w/w kolorach do ustalenia

Dostępna kolorystyka*:

biały antracytczarny żółty

ceglasty czerwony brązowy zielony GN

Zeskanuj kod QR telefonem lub tabletem, aby obejrzeć interaktywny model 3d

model systemowy dostępna kolorystyka

www.sigma.tm.pl


