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Nasza firma Nasza firma rodzinna, założona w 1927 roku przez 
Josefa Ante w Züschen, jest obecnie zarządzana przez 
3. i 4. pokolenie potomków założyciela. Grupa ante, 
zatrudniająca ponad 1200 pracowników, produkuje w 
sześciu zakładach w Niemczech i w Polsce, nowoczesne 
wyroby z drewna, które trafiają do odbiorców na całym 
świecie 

Oferta produktów obejmuje tarcicę, lite drewno konstruk-
cyjne (KVH®), drewno klejone warstwowo (BSH), drewno 
klejone krzyżowo (BSP), stolarkę drewnianą oraz produkty 
do domu i ogrodu, takie jak meble, place zabaw, ogrod-
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www.ante-holz.de/fi lm

Rottleberode

Bromskirchen

Kożuchów, Polen

zenia i płoty osłonowe.

Łańcuch tworzenia wartości uzupełnia produkcja peletu w 
jakości HD® z wiórów i trocin drzewnych. Dzięki temu 
fi rma ante przetwarza prawie 100% zrównoważonego 
surowca drzewnego.

Wysoki standard jakości ante we wszystkich obsz-
arach działania zapewnia nie tylko zespół bardzo 
zaangażowanych pracowników, ale również nowoczesny 
park maszynowy. Liczne międzynarodowe certyfi katy, np. 
PEFC, DIN Plus, CE itp., potwierdzają, że ante spełnia wy-
magania współczesnego rynku.
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ante i środowisko
Lasy są nazywane zielonymi płucami naszej planety. Utrzy-
manie ich zasobu w ramach zrównoważonego rozwoju jest 
jednym z najważniejszych zadań społecznych w XXI wieku.

Grupa ante traktuje to zadanie bardzo poważnie. W nas-
zych tartakach przerabiamy wyłącznie regionalne drewno 
okrągłe, co oznacza, że drewno jest transportowane na krót-
kich odcinkach, a więc jest to surowiec o najlepszym bilan-
sie ekologicznym. Ponadto przykładamy ogromną wagę 
do tego, by caly surowiec został przetworzony w 100%.

Wykorzystujemy produkty uboczne do produkcji energii 
i zarządzamy naszymi zakładami zgodnie z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju energetycznego, ukierunkowanego 
na redukcję emisji CO2.

Utrzymanie dobrego stanu lasów jest dla nas niezwykle ważne. Zdrowe lite 
drewno jest punktem wyjściowym wszystkich wysokiej jakości produktów ante. 
Nasze produkty z drewna stanowią istotną część współczesnej i ekologicznej kultury.

Lasy są nazywane zielonymi płucami naszej planety. Utrzy-
manie ich zasobu w ramach zrównoważonego rozwoju jest 

zych tartakach przerabiamy wyłącznie regionalne drewno 
okrągłe, co oznacza, że drewno jest transportowane na krót-

i zarządzamy naszymi zakładami zgodnie z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju energetycznego, ukierunkowanego 

Utrzymanie dobrego stanu lasów jest dla nas niezwykle ważne. Zdrowe lite 
drewno jest punktem wyjściowym wszystkich wysokiej jakości produktów ante. 
Nasze produkty z drewna stanowią istotną część współczesnej i ekologicznej kultury.

zrównoważonego rozwoju energetycznego, ukierunkowanego 

Utrzymanie dobrego stanu lasów jest dla nas niezwykle ważne. Zdrowe lite 

Nieważne, jak na to spojrzeć: my 
zawsze znajdziemy rozwiązanie.

info@ante-neo.de · www.ante-neo.de

Proste formy, wyraźne linie - 
pełne charakteru, a jednocześnie nierzucające się w oczy.
Unikalna kolekcja, która spełnia najwyższe standardy pod względem jakości i wzornictwa. Kolekcja ante neo – oferuje zestawy mebli 
wypoczynkowych, stojaków i elementów dekoracyjnych. Asortyment urzekający harmonią – dla najbardziej wybrednych klientów.
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Pelet ante naturalne ogrzewanie
Ogrzewanie za pomocą peletu ante. Przyjemnie ciepło, czysto i oszczędnie.



6

Zobacz wskazówki 
dotyczące montażu desek 
tarasowych i podestów na 

stronach 138 – 139..

Deski tarasow
Różne profi le, impregnowane ciśnieniowo na zielono

Wymiary w cm 2,7 x 14,6 2,7 x 14,6 2,7 x 14,6 3,2 x 13,2 4,5 x 7,0

góra/dół dwustronnie dwustronnie ryfl owana gładko strugana dwustronnie ryfl owana gładko strugana

Profi l tarasowy nr 01 nr 05 nr 26 nr 12 nr 72

Powierzchnia impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

Długość w cm Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

200 15062201 91 15016201 140

240 15066801 80

300 15062301 91 15077301 91 15070301 91 15016301 140

360 15066901 80

400 15062401 91 15077401 91 15070401 91 15016401 140

500 15062501 91 15070501 91 15016501 140

Deski tarasowe

Profi l dwustronny

Wymiary w cm 2,7 x 12 2,7 x 14,6 2,7 x 14,6

góra/dół ryfl owana/gładka dwustronnie ryfl owana ryfel cienki/ryfel gruby

Profi l tarasowy nr 06 nr 03 nr 02

Powierzchnia impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

Długość w cm Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

200 15069201 91 15065201 91

300 15003301 117 15069301 91 15065301 91

400 15003401 117 15069401 91 15065401 91

500 15003501 117 15069501 91 15065501 91

Deski tarasowe
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Deski tarasowe
różne profile, impregnowane ciśnieniowo na brązowo.
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Wymiary w cm 2,7 x 14,6 4,5 x 7,0

góra/dół dwustronnie ryflowana gładko strugana

Profil tarasowy nr 05 nr 72

Powierzchnia impregnowana ciśnieniowo 
na brązowo

impregnowana ciśnieniowo 
na brązowo

Długość w cm Nr katalog. Jed. op Nr katalog. Jed. op

200 15016202 140

300 15072302 91 15016302 140

400 15072402 91 15016402 140

500 15016502 140

Deski tarasowe

Wymiary w cm 2,7 x 12 2,7 x 14,6 2,7 x 14,6 2,7 x 14,6 3,2 x 13,2

góra/dół ryflowana/gładka dwustronnie ryflowana gładko strugana dwustronnie ryflowana dwustronnie ryflowana 

Profil tarasowy nr 06 nr 02 nr 26 nr 01 nr 12

Powierzchnia impregnowana 
ciśnieniowo na brązowo

impregnowana 
ciśnieniowo na brązowo

impregnowana 
ciśnieniowo na brązowo

impregnowana 
ciśnieniowo na brązowo

impregnowana 
ciśnieniowo na brązowo

Długość w cm Nr katalog. Jed. op Nr katalog. Jed. op Nr katalog. Jed. op Nr katalog. Jed. op Nr katalog. Jed. op

200 15065202 91 15062202 91

240 15066802 80

300 15003302 117 15065302 91 15070302 91 15062302 91

360 15066902 80

400 15003402 117 15065402 91 15070402 91 15062402 91

500 15003502 117 15065502 91 15070502 91 15062502 91

Deski tarasowe
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Wymiary w cm 2,7 x 14,6 x 200 2,7 x 12 x 200 2,7 x 7 x 200 1 pakiet = ok. 4,87 m²

Góra/dół  gładko strugane gładko strugane gładko strugane 6 pakietów = 1 jed. op.

Powierzchnia Daglezja naturalna Daglezja naturalna Daglezja naturalna Nr katalog. Jed. op.

Sztuka 6 na pakiet systemowy 6 na pakiet systemowy 12 na pakiet systemowy 15070070 6 pakietów

Podłogi Trio
Kreatywny projekt podłogi tarasowej. Podłoga z naturalnie trwałej daglezji, 
wykonana z desek o trzech różnych szerokościach. 
Podłoga Trio ante jest dostarczana w formie pakietu systemowego

Jednostka podstawowa (pakiet) składa się z: 
      • 6 desek o wym. 27 mm x 146 mm x 2000 mm 

• 6 desek o wym. 27 mm x 120 mm x 2000 mm 
• 12 desek o wym. 27 mm x 70 mm x 2000 mm  
 Odpowiada to powierzchni ok. 4,87 m².

Daglezja naturalna

Deski tarasowe są gładko strugane ze wszystkich stron (dwustronne użycie), z 
zaokrąglonymi krawędziami wzdłużnymi.

Zawartość pakietu systemowego

Porada dla profesjonalistów

Zalecamy zabezpieczenie 
powierzchni drewnianych olejem 
do drewna.
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System montażowy do tarasów
Łączniki tarasowe zapewniają niezawodne i niewidoczne mocowanie. Wysokość konstrukcyjna 
łącznika zapewnia optymalną odległość między okładziną a konstrukcją nośną, co zapobiega gro-
madzeniu się wilgoci.

Wkręt tarasowy, opracowany z myślą o solidnym zamocowaniu i precyzyjnym pozycjonowaniu. 
Instalacja bez większego użycia siły, zapewniająca maksymalną wytrzymałość. Stylowy wygląd, 
zintegrowany moduł wiertniczy, zlicowane zakończenie główki i możliwość uniwersalnego zastoso-
wania zewnętrznego.

160 łączników 480 łączników Wkręt tarasowy Wkręt tarasowy Wzornik nawiertów

Abmessung 5,0 x 60 5,0 x 60

Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op. Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op. Nr 
katalog. Jed. op.

Stal nierdzewna V2A 95153200 160 95153300 480 95153000 200 95153100 2000

Tworzywo sztuczne 95153400 1

System montażowy w tymw tym
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Deski tarasowe
Daglezja naturalna

Zobacz wskazówki dotyczące 
montażu desek tarasowych  na 

stronach 138 – 139.

Wymiary w cm 2,8 x 14,5 4,5 x 7,0

góra/dół ryfl owana/gładka gładko strugana 

Profi l tarasowy Nr. 96 Nr. 72

Wykończenie Lärche natur Lärche natur

Długość w cm Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

200 15091271 64 15016271 48

300 15091371 64 15016371 48

400 15091471 64 15016471 48

Deski tarasowe

Deski tarasowe
Modrzew naturalny

Wymiary w cm 1,8 x 9,0 2,1 x 12,0 2,4 x 12,4 2,4 x 12,4

góra/dół gładko strugana ryfl owana/gładka Ryfel profi l francuski/gładki obustronnie franc. profi l

Profi l tarasowy nr 74 nr 22 nr 93 nr 94

Wykończenie Daglezja naturalna Daglezja naturalna Daglezja naturalna Daglezja naturalna

Długość w cm Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

200 15028270 110 15077270 117 15098270 117 15097270 117

300 15077370 117 15098370 117 15097370 117

400 15077470 117 15098470 117 15097470 117

Deski tarasowe

Wymiary w cm 2,7 x 14,6 2,7 x 14,6 2,7 x 14,6 2,8 x 14,5 4,5 x 7,0

góra/dół dwustronnie ryfl owana dwustronnie ryfl owana dwustronnie ryfl owana dwustronnie ryfl owana gładko strugana 

Profi l tarasowy nr 03 nr 01 nr 02 nr 97 nr 15

Wykończenie Daglezja naturalna Daglezja naturalna Daglezja naturalna Daglezja naturalna Daglezja naturalna

Długość w cm Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

200 15069270 91 15062270 91 15073270 91 15092270 64 15016270 48

300 15069370 91 15062370 91 15073370 91 15092370 64 15016370 48

400 15069470 91 15062470 91 15073470 91 15092470 64 15016470 48

500 15069570 91 15062570 91 15073570 91

Deski tarasowe Profi l obracany
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Drewno tarasowe i konstrukcyjne
W szerokim zakresie wymiarów, o struganej powierzchni i zaokrąglonych krawędziach.
W architekturze ogrodowej i budowie tarasów wymagany jest szeroki zakres wymiarów.
Oferta ante obejmuje gamę przekrojów poprzecznych, sprawdzających 
się doskonale do budowy np. pokrycia podłogi, ścieżek lub schodów.
Wszystkie impregnowane elementy są w jakości ante KDI.
Oznacza to wieloletnią ochronę drewna. W przypadku 
skracania drewna konstrukcyjnego należy 
pamiętać o dodatkowym zabezpieczeniu 
miejsc cięcia.
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Impregnowane 
ciśnieniowo na zielono

Wymiary w cm 1,9 x 9,6 2,1 x 9 2,2 x 4,5 7 x 7 9 x 9

Profi l tarasowy Nr. 67 Nr. 13 Nr. 17 Nr. 44 Nr. 45

Powierzchnia impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

impr egnowana 
ciśnieniowo na zielono

Długość w cm Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

250 15066701 176

300 15003001 176 15011301 100 15703001 48 15903001 55

400 15704001 48 15904001 55

500 15705001 48 15905001 55

Impregnowane 
ciśnieniowo na brązowo

Wymiary w cm 2,1 x 9 7 x 7 9 x 9

Profi l tarasowy Nr. 13 Nr. 44 Nr. 45

Powierzchnia impregnowana ciśnieniowo 
na brązowo

impregnowana ciśnieniowo 
na brązowo

impregnowana ciśnieniowo 
na brązowo

Długość w cm Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

250 15066702 176

300 15703002 48 15903002 55

400 15704002 48 15904002 55

500 15705002 48 15905002 55

Daglezja naturalna
Wymiary w cm 7 x 7 9 x 9

Profi l tarasowy Nr. 44 Nr. 45

Powierzchnia Daglezja naturalna Daglezja naturalna

Długość w cm Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

200 15902170 33

300 15703170 42 15903170 33

400 15904170 33

500 15905170 33
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Odsyłamy również do
„Wskazówek montażowych dla 

pokryć tarasowych”
na stronach 138 – 139.

Płytki drewniane
Powierzchnia o heblowanej strukturze, KDI zielony.

Dł. x szer. x wys. w cm 50 x 50 x 3,2 100 x 100 x 3,6

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

KDI zielony 15066301 80 15066501 25

Płytka drewniana/ 
Element tarasowy

Atrakcyjna aranżacja ulubionego miejsca

Daglezja to drewno o dobrej trwałości. W wyniku 
działania czynników atmosferycznych tworzy się na niej 
z czasem naturalna, szara patyna.

Porada dla profesjonalistów

Zalecamy pokrycie naturalnych, trwałych powierzchni 
olejem pielęgnacyjnym. 

Płytka drewniana i element 
podłogowy
Daglezja i modrzew naturalny.

Dł. x szer. x wys. w cm 40 x 40 x 3,2 100 x 100 x 5,4

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

Daglezja naturalna 15066570 15

Modrzew naturalny 15067771 80

Płytka drewniana/ 
element podłogowy
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Uwolnij swoją 
kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji nume-
ru katalogowego.*

Do każdego wybranego odcienia 
koloru
ante oferuje odpowiednią farbę.
Znajdziesz je na stronie 61.

Szary – 12

Malowane natryskowo

Antracytowy – 16

Podest drewniany 50 x 50
Powierzchnia ryfl owana. 

Dostępna opcja:

• Malowane natryskowo w kolorze szarym i antracytowym

Dł. x szer. x wys. w cm 50 x 50 x 3,2

Nr katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo* 150663__ 80

Podest drewniany 50 x 50

Zobacz wskazówki dotyczące 
montażu desek tarasowych na 

stronach 138 – 139.

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Meble: ante neo..
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Seria ogrodzeń Rhombus
Proste linie ogrodzeń chroniących przed widokiem jako uzupełnienie 
nowoczesnej architektury. Z listewkami rombowymi i pionowymi 
słupkami, wersja CNC i V2A. 

Dostępna opcja:

• KDI zielony

• powlekane lazurą w kolorze bazaltowo-szarym i antracytowym

• Daglezja naturalna

• Daglezja patynowa (stylizowana szara powłoka)

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, umieszczając dwucyfrowy numer koloru na ostatniej pozycji
numeru katalogowego.*

Do każdego wybranego odcienia 
koloru
ante oferuje odpowiednią farbę.
Znajdziesz je na stronie 61.

KDI zielony – 01

impregnowane powlekane lazurą

Antracytowy – 45Bazaltowo-
szary – 41

Daglezja
patynowa (stylizowana szara powłoka) - 72

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Szer. x wys. w cm 180 x 180 90 x 180 90 x 145 90 x 120 180 x 85
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op. Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op. Nr 
katalog. Jed. op.

KDI zielony 30160001 20 30160401 20 30160501 20 30160201 20 30160901 20

powlekane lazurą* 301600__ 12 301604__ 6 301605__ 6 301602__ 6 301609__ 6

Daglezja naturalna 30160070 12 30160470 6 30160570 6 30160270 6 30160970 6

Daglezja patynowa (stylizowana 
szara powłoka) 30160072 12 30160472 6 30160572 6 30160272 6 30160972 6

Seria ogrodzeń  
Rhombus

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Porada dla profesjonalistów

Zalecamy pokrycie naturalnych, 
trwałych powierzchni olejem 
pielęgnacyjnym. 
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Seria ogrodzeń Limonka
Osłona chroniąca przed widokiem w eleganckim wydaniu. Listewki są heblowane w kształt rombu i nadają poszczegól-
nym segmentom niezwykłego wyglądu, przypominającego płaskie zasłony żaluzjowe.  
Rama, listwy górne i listwy kratowe heblowane, listwy z profilem ozdobnym, wersja CNC i V2A. 

Dostępna opcja:

• KDI zielony 
• powlekane lazurą w kolorze bazaltowo-szarym, białym i antracytowym

Seria ogrodzeń 
Limonka

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Szer. x wys. w cm 180 x 180 90 x 180 90 x 150 90 x 120 180 x 90 180 x 180
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

impregnowany 
ciśnieniowo na zielono 30410001 12 30410401 12 30410801 12 30410901 12 30411301 12 30415001 12

Malowane  
natryskowo* 304100__ 12 304104__ 6 304108__ 6 304109__ 6 304113__ 6 304150__ 12
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Odsyłamy również do nas-
zych porad montażowych 
na stronach 140 – 141.

Słupki przedstawiono 
na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, umieszczając dwucyfrowy numer kolo-
ru na ostatniej pozycji numeru 

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na stronie 61.

KDI zielony – 01

impregnowane malowane natryskowo

Antracytowy – 45Biały – 43

Przekrój listewki, seria ogrodzeń Limonka 

Bazaltowo-
szary – 41
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Seria ogrodzeń Lichtenfels
Małe elementy tworzące płot ściśle do siebie przylegają, tworząc niemal 
nieprzejrzysty i harmonijny wygląd. Rygiel 21 mm x 70 mm, elementy 30 
mm x 30 mm.

Dostępna opcja:

• Daglezja naturalna

Szer. x wys. w cm 180 x 180 90 x 180 180 x 90

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

Daglezja naturalna 30560070 16 30560470 16 30561170 16

Seria ogrodzeń  
Lichtenfels Porada dla profesjonalistów

Zalecamy zabezpieczenie po-
wierzchni drewnianych olejem do 
drewna. 

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.
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Outdoorframe 
Zaprojektuj swój taras z ramami Outdorframe. 

Dostępne opcje: Biały, bazaltowo-szary, antracytowy,          
   mahoniowy i daglezja naturalna.

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji numeru 
katalogowego.*

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę.Znajdziesz je na stronie 61.

Malowane natryskowo

Bazaltowo- 
szary – 41

Mahoniowy – 40

Antracytowy 
– 45

Biały – 43

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Krawędziak ogrodzeniowy, zacinany od góry 15° 12 cm x 12 cm w kolorze antracytowym – 45

Szer. x wys. w cm 31,5 x 28 24 x 31,5
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

Malowane natrys-
kowo** 150550__ 25 150551__ 25

Daglezja naturalna 15055070 25 15055170 25

Outdoorframe

Szer. x wys. w cm 38 x 38 30 x 50
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

Malowane natrys-
kowo** 150552__ 25 150553__ 25

Daglezja naturalna 15055270 25 15055370 25

**Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Outdoorframe
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Seria ogrodzeń Trio konfus
Poświęć chwilę na poznanie zalet tej serii ogrodzeń! 
Oryginalnie rozmieszczone elementy podkreślają efekt trójwymiarowości. 
Naturalnie trwałe ogrodzenie dzięki zastosowaniu daglezji. Elementy 
gładko strugane.

Dostępne opcje:

• Daglezja naturalna
• Daglezja patynowa (stylizowana szara powłoka)

Szer. x wys. w cm 180 x 180 90 x 180 180 x 90

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

Daglezja naturalna 30718070 12 30709070 6 30719070 6

Daglezja patynowa 
(stylizowana szara powłoka) 30718072 12 30709072 6 30719072 6

Seria ogrodzeń  
Trio konfus

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.
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Drewutnia Zermatt na stronie 72

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji numeru 
katalogowego.*

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Daglezja
patynowa (stylizowana szara 
powłoka) - 72

Do każdego wybranego odcienia 
koloru
ante oferuje odpowiednią farbę.
Znajdziesz je na stronie 61.
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Seria ogrodzeń Trio konfus plus
Po prostu skosy! Ta seria ogrodzeń urzeka swoim trójwymiarowym i naturalnym pięknem. 
Wysoka trwałość daglezji połączona z radosną stylizacją formy. 
Elementy gładko strugane.

Dostępne opcje:

• Daglezja naturalna
• Daglezja patynowa (stylizowana szara powłoka)

Seria ogrodzeń   
Trio Konfus

Szer. x wys. w cm 180 x 180 90 x 180 180 x 90

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

Daglezja naturalna 30918070 12 30909070 6 30919070 6

Daglezja patynowa  
(stylizowana szara powłoka) 30918072 12 30909072 6 30919072 6

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.
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Meble: ante neo

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji numeru 
katalogowego.*

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Daglezja
patynowa (stylizowana szara 
powłoka) - 72

Do każdego wybranego odcienia 
koloru
ante oferuje odpowiednią farbę.
Znajdziesz je na stronie 61.
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Szer. x wys. w cm 180 x 180 90 x 180 90 x 180

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

wstępnie powlekane lazurą* 306200__ 20 306201__ 10 306202__ 10

Malowane natryskowo* 306200__ 20 306201__ 10 306202__ 10

Daglezja naturalna 30620070 20 30620170 10 30620270 10

Seria ogrodzeń 
Steinau

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Seria ogrodzeń Steinau
Te płoty osłonowe zabezpieczające przed widokiem mogą być montowane 
zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Naprzemiennie montowane 
listwy zapewniają efekt 3D. 

Dostępne opcje:
• wstępnie malowane natryskowo w kolorze: bangkirai, pinia, szary i antracy-
towy
• malowane natryskowo w kolorze: mahoniowy, bazaltowo-szary, sosna, biały 
i antracytowy

• Daglezja naturalna
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Donice na rośliny przedstawiono od strony 71

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji numeru 
katalogowego.*

Daglezja naturalna – 70

Daglezja

wstępnie malowane natryskowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11 Szary – 12

Antracytowy – 16

Malowane natryskowo

Bazaltowo-
szary – 41 

Mahoniowy – 40 Sosna – 42

Antracytowy – 45Biały – 43
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Seria ogrodzeń Schwerin
Naturalna ściana osłonowa, zabezpieczająca przed widokiem, to 
elastyczny system budowy płotów osłonowych na bazie deski pióro - 
wpust. Zmienna wysokość i długość. Deski profilowane wkładane są w 
dowolnym układzie w krawędziaki z rowkami wzdłużnymi. Mocowanie 
– jeden wkręt na jedną stronę deski.

Daglezja jest drewnem o wysokiej trwałości. W wyniku działania czyn-
ników atmosferycznych, z upływem czasu tworzy się na niej naturalna, 
patynowa powłoka.

Podczas instalacji postępować zgodnie z instrukcją montażu.

Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
56 – 57.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.



27

Ele
m

en
ty 

og
ro

dz
en

ia
, o

gr
od

-
ze

nia
 o

gr
od

ow
e i

 a
kc

es
or

ia

Deski pióro-wpust, daglezja
Profile drewniane (wpust i pióro) 27 x 146 mm, 
obustronnie gładko strugane.

Długość w cm 95 195

Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
Daglezja natu-
ralna 30310770 91 30310670 91

 
27 x 146 mm

Krawędziaki środkowe typu H, 
daglezja
Krawędziak 90 x 90 mm, gładko strugany,  
wycięcie z dwóch stron 20 mm.

Długość w cm 110 190

Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
Daglezja natu-
ralna 30310870 55 30310970 55

Krawędziak 
środkowy  
9 x 9 cm

Krawędziaki końcowe typu U,
daglezja
Krawędziak  90 x 90 mm, gładko strugany,  
wycięcie z jednej strony 20 mm. 

Długość w cm 110 190

Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
Daglezja 
naturalna 30311070 55 30311170 55

Krawędziak 
końcowy  
9 x 9 cm

Krawędziaki narożne L, daglezja
Krawędziak  90 x 90 mm, gładko strugany, 
wycięcie z dwóch stron 20 mm.

Długość w cm 110 190

Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
Daglezja natu-
ralna 30311370 55 30311270 55

Krawędziak narożny  
9 x 9 cm

Meble: ante neo.
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Seria ogrodzeń Stavanger
Elastyczna osłona zabezpieczająca przed widokiem w formie na bazie deski 
pióro-wpust. Zmienna długość i wysokość. 
Precyzyjnie wykonane i stylizowana szara powłoka lazurowa. 
Krawędziaki z rowkami wzdłużnymi połączone z wysokiej jakości deskami 
profilowanymi

Indywidualny wzór powierzchni powstaje podczas specjalnej techniki obrób-
czej. Wzór podkreśla dodatkowo zastosowanie stylizowanej szarej powłoki. 
Dzięki temu połączeniu ogrodzenie zyskuje niezwykły wygląd vintage

Podczas instalacji postępować zgodnie z instrukcją montażu.

Deski pióro-wpust 
Profile drewniane (wpust i pióro) 27 x 146 mm,  
obustronnie strugana struktura..

Długość w cm 95 195

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
Sosna/świerk, patyna  
(stylizowana szara powłoka) 30311774 91 30311674 91

Profile wypełniające 
27 x 146 mm

Krawędziaki środkowe typu H
Krawędziak 90 x 90 mm, gładko strugany,  
wycięcie z dwóch stron 27 mm.

Długość w cm 110 190

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
Sosna/ świerk, powlekane  
lazurą Antracytowy 30311845 55 30311945 55

Krawędziak 
środkowy  
9 x 9 cm

Krawędziaki końcowe typu L 
Słupek 90 x 90 mm, gładko strugany, 
wycięcie z dwóch stron 27 mm.

Długość w cm 110 190

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
Sosna/ świerk, powlekane  
lazurą Antracytowy 30312045 55 30312145 55

Krawędziak narożny  
9 x 9 cm

Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
56 – 57.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.
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Krawędziaki końcowe typu U 
krawędziak 90 x 90 mm, gładko strugany wycięcie z 
jednej strony 27 mm.

Długość w 110 190

Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.
Sosna/ świerk, powlekane 
lazurą Antracytowy 30314145 55 30314945 55

Krawędziak 
końcowy 
9 x 9 cm

Meble: ante neo..
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Seria ogrodzeń Flint
Atutem tej elastycznej serii zabezpieczającej przed widokiem jest wszechstronność kombinacji. Standardowy panel 
ogrodzenia 180 cm x 180 cm składa się z 4 elementów 90 cm x 90 cm. Elementy są skręcane w miejscu montażu i 
uzupełniane dwiema listwami. Jedna listwa, przykręcana od tyłu, pełni funkcję rygla, a druga jest listwą maskującą, 
przykręcaną od góry, której zadaniem jest zapewnienie konstrukcyjnej ochrony drewna.

Dostępne opcje:

• wstępnie malowane natryskowo, malowane jeden raz, w kolorze: bangkirai, pinia, szary i antracytowy
• malowane natryskowo, malowane dwa razy, w kolorze: mahoniowy, bazaltowo-szary, sosna, biały i antracytowy
• Daglezja naturalna

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Szer. x wys. w cm 90 x 90 Długość: 180cm Długość: 90cm 

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

wstępnie malowane natryskowo* 306300__ 24 306318__ 85 306309__ 85

Malowane natryskowo* 306300__ 24 306318__ 85 306309__ 85

Daglezja naturalna 30630070 24 30631870 85 30630970 85

Seria ogrodzeń 
Rygiel
Listwa maskująca180 

Rygiel
Listwa maskująca 90 
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Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.

Porada dla profesjonalistów

Zalecamy pokrycie naturalnych, 
trwałych powierzchni olejem 
pielęgnacyjnym.

Oferta naszych szklarni znajduje się na stronie 70

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji numeru 
katalogowego.*

Daglezja naturalna – 70

Daglezja

wstępnie malowane natryskowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11 Szary – 12

Antracytowy – 16

Malowane natryskowo

Bazaltowo-
szary – 41  

Mahoniowy – 40 Sosna – 42

Antracytowy – 45Biały – 43
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Seria ogrodzeń Lüneburg - Optimum
Dyskretny, nowoczesny płot osłonowy zabezpieczający przed widokiem w wielu  
wariantach aranżacji. Gładko strugane profile o gr. 16mm, zaokrąglona deska, wersja montowana  
na urządzeniach CNC, okucia nierdzewne V2A. 

Dostępne opcje: 
• Impregnowany ciśnieniowo na zielono 
• wstępnie malowane natryskowo, malowane jeden raz, w kolorze: bangkirai, pinia, szary i antracytowy 
• Daglezja naturalna i daglezja patynowa (stylizowana szara powłoka)

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Deski ogrodzenia

Szer. x wys. w cm 180 x 180  180 x 160/180 90 x 180 90 x 180/90 90 x 160/90 180

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

impregnowany 
ciśnieniowo na zielono 30130001 20 30135001 20 30130401 10 30131101 10 30131201 10 30131901 120

wstępnie malowane 
natryskowo* 301300__ 10 301350__ 10 301304__ 5 301311__ 5

Daglezja naturalna 30130070 10 30130470 5 30131170 5

Daglezja patynowa 30130072 10 30130472 5 30131172 5

Seria ogrodzeń  
Lüneburg



33

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji numeru 
katalogowego.*

KDI zielony – 01

impregnowane
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Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Daglezja
patynowa (stylizowana szara 
powłoka) - 72

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.

Porada dla profesjonalistów

Zalecamy zabezpieczenie po-
wierzchni drewnianych olejem do 
drewna. 

Meble: ante neo..

Meble: ante neo.

wstępnie malowane natryskowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11

Szary – 12 Antracytowy – 16
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Seria ogrodzeń Haffkrug - Optimum
Nowoczesny płot osłonowy zabezpieczający przed widokiem, urzeka wyrazistą linią. Dobrana kolorystyka 
sprawia, że ogrodzenie staje się niezwykłym elementem aranżacji. Atutem ogrodzenia jest również wyjątkowo 
dobry stosunek ceny do jakości. 
Deski 16 mm ryflowane, wersja montowana na urządzeniach CNC, okucia nierdzewne V2A.

Dostępne opcje:

• wstępnie malowane natryskowo w kolorze szarym i antracytowym 
• Daglezja naturalna

Seria ogrodzeń   
Haffkrug

Szer. x wys. w cm 180 x 180 90 x 180 90 x 150 90 x 120 180 x 90

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
wstępnie malowane 
natryskowo* 305100__ 20 305104__ 10 305105__ 10 305102__ 10 305113__ 10

Daglezja naturalna 30510070 20 30510470 10 30510570 10 30510270 10 30511370 10

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji nume-
ru katalogowego.*
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Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Kolory i wskazówki 
dostępne na stronie 61.

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.

wstępnie malowane natryskowo

Szary – 12 Antracytowy – 16

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja
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Seria ogrodzeń Riva
Lekki i ażurowy design zapewnia przejrzystość oraz ekscytującą grę światła i cienia. Gładko strugane deski 13 x 120 
mm, listwy kratki 13 x 38 mm, wersja montowana na urządzeniach CNC, okucia nierdzewne V2A.

Dostępne opcje:

• wstępnie malowane natryskowo w kolorze mahoniowym, bazaltowo-szarym i sosnowym. 
• Daglezja naturalna

Szer. x wys. w cm 180 x 180 180 x 180 90 x 180 60 x 180 90 x 180/90 180 x 90

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
Malowane natry-
kowo* 303050__ 12 303000__ 12 303004__ 6 303006__ 6 303011__ 6 303013__ 6

 Daglezja naturalna 30305070 12 30300070 12 30300470 6 30300670 6 30301170 6 30301370 6

Seria ogrodzeń  
Riva

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji nume-
ru katalogowego.*

Malowane natryskowe

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na stronie 61

Daglezja natu-
ralna – 70

Daglezja

Bazaltowo-szary – 41Mahoniowy – 40

Sosna – 42
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Seria ogrodzeń Pisa
Atrakcyjne ogrodzenie osłonowe o wyjątkowym charakterze. Rama, listwy i ozdobne krzyże strugane, listwy 
płotu ryflowane, wersja montowana na urządzeniach CNC, okucia nierdzewne V2A. 

Dostępne opcje:

• impregnowane ciśnieniowo na zielono

• malowane natryskowo w kolorze sosny i antracytowym

Szer. x wys. w cm 180 x 180 90 x 180 90 x 180/90 180 x 90

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 30400001 24 30400401 12 30401101 12 30401301 12

Malowane natrys-
kowo* 304000__ 12 304004__ 6 304011__ 6 304013__ 6

Seria ogrodzeń  
Pisa

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji nume-
ru katalogowego.*

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na stronie 61.

Antracytowy – 45

KDI zielony – 01

impregnowane
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Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.

Malowane natryskowo

Sosna – 42

Möbel: ante neo.
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Seria ogrodzeń Hamburg - Optimum
Klasyka wśród ogrodzeń, zapewniająca wiele możliwości aranżacji, które trafią w każdy gust. Rama i listwy 
strugane, listwy grubości 6 mm o ryflowanej strukturze, okucia nierdzewne V2A.

Dostępne opcje:

• impregnowane ciśnieniowo na zielono

• wstępnie malowane natryskowo w kolorze: bangkirai, pinia, szary i antracytowy

Szer. x wys. w cm 180 x 180 150 x 180 100 x 180 60 x 180 90 x 180/90

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 30190001 24 30190101 24 30190301 12 30190601 12 30191101 12

wstępnie malowane natrys-
kowo* 301900__ 12 301901__ 12 301903__ 6 301911__ 6

Seria ogrodzeń   
Hamburg

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Szer. x wys. w cm 180 x 150 100 x 150 180 x 160/180 100 x 160/180 60 x 180

Art.-Nr. VE Art.-Nr. VE Art.-Nr. VE Art.-Nr. VE Art.-Nr. VE
impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 30190701 24 30190901 12 30195001 24 30195401 12

wstępnie malowane  
 natryskowo* 301950__ 12 302356__ 6

Seria ogrodzeń  
Hamburg
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KDI zielony – 01

impregnowane

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor.

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Kolory i wskazówki 
dostępne na stronie 61.

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

wstępnie malowane natryskowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11

Szary – 12 Antracytowy – 16
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Einzeltor

Szer. x wys. w cm 180 x 180 100 x 180 90 x 180/90 180 x 90 100 x 180
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 30200001 24 30200301 12 30201101 12 30201301 24 30192301 1

Malowane natryskowo* 302000__ 12 302003__ 6 302011__ 6 302013__ 12 301923__ 1

Seria ogrodzeń   
Hamburg

Bramka ogrodzeniowa
Rama z litego drewna strugana, listwy  
grubości 6 mm o ryflowanej strukturze, okucia  
nierdzewne V2A, frezowanie pod wkład  
zamkowy,  
bez okuć do bramy.

(Dodatkowy artykuł okucie do bramy 21 na 
stronie 59). 

Seria ogrodzeń Hamburg z 
kratką
Rama i listwy kratki strugane, listwy płotu grubości 6 mm o 
ryflowanej strukturze, okucia nierdzewne V2A.

Dostępne opcje:

• impregnowane ciśnieniowo na zielono

• wstępnie malowane natryskowo w kolorze: bangkirai, 
pinia, szary i antracytowy

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).



43

Ele
m

en
ty 

og
ro

dz
en

ia
, o

gr
od

-
ze

nia
 o

gr
od

ow
e i

 a
kc

es
or

ia

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Seria ogrodzeń Hamburg, kratki na rośliny
Rama i listwy strugane, impregnowane ciśnieniowo na zielono.

Szer. x wys. w cm 180 x 180 100 x 180 60 x 180
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 30210001 24 30210301 12 30210601 12

Hamburg kratka 
na rośliny

Szer. x wys. w cm 180 x 160/180 100 x 160/180 60 x 180/210 60 x 180/210
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 30215001 24 30215401 12 30211101 12 30215301 12

Hamburg kratka 
na rośliny

KDI zielony – 01

impregnowane

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor.

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Kolory i wskazówki 
dostępne na stronie 61.

wstępnie malowane natryskowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11

Szary – 12 Antracytowy – 16
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Szer. x wys. w cm 180 x 180 180 x 180 90 x 180 60 x 180  90 x 180/90 180 x 90
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 30290001 24 30280001 24 30280401 12 30280601 12 30281101 12 30281301 12

wstępnie malowane 
natryskowo* 302900__ 24 302800__ 24 302804__ 12 302806__ 12 302811__ 12 302813__ 12

Seria ogrodzeń  
Köln

Seria ogrodzeń Köln - Optimum
Odwieczny faworyt urzekający swoimi wyjątkowymi ornamentami. Rama o dużych 
wymiarach, listwy ryflowane grubości 6 mm, okucia nierdzewne V2A. 

Dostępne opcje:

• impregnowane ciśnieniowo na zielono

• wstępnie malowane natryskowo w kolorze: bangkirai, pinia, szary i antracytowy

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Bramka ogrodzeniowa
Rama z drewna klejonego z ryflowanymi listwami grubości 6 mm i 
ozdobnymi kratkami na rośliny, impregnowane ciśnieniowo na zielono, 
okucia nierdzewne V2A, frezowanie pod wkład zamkowy, bez okuć do 
bramy  
(Dodatkowy artykuł okucie do bramy 21 na stronie 59).

Szer. x wys. w cm 180 x 160/180 180 x 160/140 100 x 160/180 100 x 180
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 30285001 24 30285101 24 30282801 1 30282701 1

wstępnie malowane natrys-
kowo* 302850__ 24 302851__ 24 302828__ 1 302827__ 1

Seria ogrodzeń  
Köln Bramka pojedyncza

KDI zielony – 01

impregnowane

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji nume-
ru katalogowego.*
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Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Kolory i wskazówki 
dostępne na stronie 61.

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.

Brama pojedyncza

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

wstępnie malowane natryskowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11

Szary – 12 Antracytowy – 16
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Osłona zacieniająca Battenberg 
Profile 21 mm x 118 mm zamontowane pod kątem 45°, malowane natryskowo  
Dostępne opcje: daglezja naturalna, biały, bazaltowo-szary i antracytowy

Szer. x wys. w cm 180 x 180 90 x 180 90 x 180
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo* 305406__ 10 305408__ 10 305407__ 10

Daglezja naturalna 30540670 10 30540870 10 30540770 10

Osłona zacieniająca  
Battenberg

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji nume-
ru katalogowego.*

Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.

Osłona zacieniająca Allendorf
Profi le 21 mm x 118 mm, malowane natryskowo
Dostępna opcja: daglezja naturalna, biały, bazaltowo-szary i 
antracytowy

Szer. x wys. w cm 180 x 180 90 x 180
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo* 305409__ 10 305410__ 10

Daglezja naturalna 30540970 10 30541070 10

Osłona zacieniająca  
Allendorf
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Bazaltowo-szary 
– 41

Malowane natryskowo

Antracytowy – 45

Biały – 43

Daglezja natural-
na – 70

Daglezja

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na stronie 61.
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*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Płot sztachetowy 
Lindau gładki 

Płot sztachetowy Lindau
Ogrodzenie, modne i eleganckie, a jednocześnie 
lekkie i przewiewne.
Sztachety gładkie. Wersja montowana na 
urządzeniach CNC, okucia nierdzewne V2A. 

Dostępne opcje:
Optimum - sztachety grubości 16 mm, wstępnie malo-
wane natryskowo i daglezja

Płot sztachetowy Füssen
Ogrodzenie, modne i eleganckie, a jednocześnie 
lekkie i przewiewne. Sztachety z ozdobnym ryflem. 
wersja montowana na urządzeniach CNC,  
okucia nierdzewne V2A.

Dostępne opcje:
Optimum – sztachety grubości 16 mm, wstępnie malo-
wane natryskowo i daglezja

Szer. x wys. w cm 180 x 90

Nr katalog. Jed. op.
Optimum - wstępnie malowane 
natryskowo* 201910__ 20

Optimum - daglezja naturalna 20191070 20

Płot sztachetowy Füssen z 
ozdobnym ryflem

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Płot sztachetowy 
Konstanz
Klasyk w nowej interpretacji. Sztachety gładkie. 
Wersja montowana na urządzeniach CNC, okucia 
nierdzewne V2A.

Dostępne opcje:
Optimum – sztachety grubości 16 mm, wstępnie  
malowane malowano natryskowo i daglezja

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Szer. x wys. w cm 180 x 90

Nr katalog. Jed. op.
Optimum - wstępnie malowane 
natryskowo* 201710__ 20

Optimum - daglezja naturalna 20171070 20

Płoty sztachetowe  
Konstanz, gładkie

Szer. x wys. w cm 180 x 90

Nr katalog. Jed. op.
Optimum - wstępnie malowane 
natryskowo* 201810__ 20

Optimum - daglezja naturalna 20181070 20
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KDI zielony – 01

impregnow

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Płoty sztachetowe frezowane
Popularne płoty ogrodowe. Sztachety i rygle są strugane, przybijane 
gwoździami od tyłu, sztachety zaokrąglone od góry, okucia nierdzewne 
V2A.

Bramy ogrodzeniowe
Sztachety i rygle są strugane, przybijane gwoździami od tyłu, sztachety zaokrąglone od 
góry, okucia nierdzewne V2A, bez okuć do bramy  (dodatkowy artykuł okucie do bramy 21 
na stronie 59).

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Bramka pojedyncza Bramka pojedyncza Brama podwójna Brama podwójna

Szer. x wys. w cm 100  x 90/100  100  x 105/115 300 x 85/100 300 x 105/120
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 20113301 1 20113401 1 20113501 1 20113601 1

wstępnie malowane 
natryskowo* 201133__ 1

Daglezja naturalna 20113370 1

Bramy  
ogrodzeniowe

Uwolnij swoją 
kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy 
numer koloru na ostatniej 
pozycji numeru katalogo-
wego.*

wstępnie malowane natryskowo

Szary – 12

Antracytowy – 16

Bangkirai - 10

Szer. x wys. w cm 180 x 85 180 x 100
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 20110301 20 20110501 20

wstępnie malowane  
natryskowo* 201103__ 20

Daglezja naturalna 20110370 20

  
Płoty sztachetowe  
frezowane

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Biały – 43

Daglezja natu-
ralna – 70

Daglezja

Płot sztachetowy Garda Bramka pojedyncza Brama podwójna

Szer. x wys. w cm 180 x 85 100 x 85 300 x 85
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo* 201601__ 10 201602__ 1 201603__ 1

Daglezja naturalna 20160170 10

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Płot sztachetowy Garda
Ogrodzenie o kanciastych liniach. Sztachety strugane w kształt stożka, przybijane 
gwoździami od tyłu, sztacheta ścięta od góry, rygiel strugany. Wersja montowana 
na urządzeniach CNC, okucia nierdzewne V2A, bez okuć do bramy (dodatkowy 
artykuł okucia do bramowy 1 i 2 na stronie 59).

Dostępne opcje:
• malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-szarym, białym i antracytowym
• Daglezja naturalna

Uwolnij swoją 
kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy 
numer koloru na ostatniej 
pozycji numeru katalogo-
wego.*

Malowane natryskowo

Antracytowy – 45

Bazaltowo-szary 
– 41 
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Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.

Porada dla profesjonalistów

Zalecamy zabezpieczenie po-
wierzchni drewnianych olejem do 
drewna.

Bramy ogrodzeniowe
Rygle i sztachety gładko strugane, impregnowane ciśnieniowo na 
zielono, okucia nierdzewne V2A, bez okuć do bramy (dodatkowy 
artykuł okucie do bramy 1 i 2 na stronie 59).

Bramka pojedyncza Bramka pojedyncza Brama podwójna Brama podwójna

Szer. x wys. w cm 100 x 80 100 x 100 300 x 80 300 x 100
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo na 
zielono 20121401 1 20121501 1 20121601 1 20121701 1

Daglezja naturalna 20121470 1 20121570 1 20121670 1 20121770 1

Bramy i bramki  
ogrodzeniowe

Płot sztachetowy Kent
Stabilne i atrakcyjne ogrodzenie. Sztachety i rygle gładko 
strugane, przybijane gwoździami od tyłu, sztacheta 
zaokrąglona od góry, impregnowane ciśnieniowo na 
zielono, okucia nierdzewne V2A.

Szer. x wys. w cm 180 x 80 180 x 100
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo na 
zielono 20120001 20 20120101 20

Daglezja naturalna 20120070 20 20120170 20

  
Płot sztachetowy Kent
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Płoty toczone proste
Gotowe płoty łączone na gwoździe, sztachety ostrzone, bez 
słupków, impregnowane ciśnieniowo na brązowo.

Szer. x wys. w cm 250 x 80 250 x 100 250 x 120
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo na 
brązowo 20140002 20 20140102 20 20140202 20

Ogrodzenie pionowe

Bramy i bramki toczone
Impregnowane ciśnieniowo na brązowo, bez okuć do bramy   
(dodatkowy artykuł okucia do bramy 1 i 2 na stronie 59).

Bramka pojedyncza Bramka pojedyncza Bramka pojedyncza

Szer. x wys. w cm 100 x 80 100 x 100 100 x 120
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo na 
brązowo 20141102 5 20141202 5 20141302 5

Bramki

Brama podwójna Brama podwójna Brama podwójna

Szer. x wys. w cm 300 x 80 300 x 100 300 x 120
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo na 
brązowo 20141402 5 20141502 5  20141602 5

Bramy

Słupki ogrodzeniowe
Toczone, ostrzone, fazowane, impregnowane ciśnieniowo na brązowo.

Długość w cm 100 125 150
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na brązowo 10446002 100 10446102 218 10446202 218

Słupki ogrodzenio-
we o średnicy 7 cm

Długość w cm 125 150 175
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na brązowo 10447102 80 10447202 80 10447302 80

Słupki ogrodzenio-
we o średnicy 8 cm

Długość w cm 150 200
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo 
na brązowo 10448202 138 10448402 138

Słupki ogrodzenio-
we o średnicy 9 cm

Krawędziaki przeds-
tawiono na stronach 
56 – 57.
Nakładki, kotwy i 
okucia przedstawio-
no na stronach  
58 – 59.
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Ogrodzenie z desek
Deski nieobrzynane, szerokość 15–25 cm, szorstko cięte, 
impregnowane ciśnieniowo na brązowo.

Długość w cm 250 300
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane 
ciśnieniowo na brązowo 20100002 50 20100102 50

Ogrodzenie z desek 
15 - 25 x 2,4 cm
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Bramy myśliwskie, toczone
Impregnowane ciśnieniowo na brązowo, bez okuć do bramy (dodat-
kowy artykuł okucia do bramy 1 i 2 na stronie 59).

Płoty myśliwskie, toczone
Gotowe płoty łączone na gwoździe, sztachety ostrzone, bez rygli i słupków,  
impregnowane ciśnieniowo na brązowo.

Szer. x wys. w cm 250 x 60 250 x 80 250 x 100

Szerokość łat 4,6 cm 5,5 cm 5,5 cm

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo na 
brązowo 20130002 40 20130102 40 20130202 40

Płoty myśliwskie

Bramka pojedyncza Bramka pojedyncza

Szer. x wys. w cm 100 x 80 100 x 100
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo na 
brązowo 20130902 5 20131002 5

Bramki ogrodzeniowe

Sztachety pojedyncze
Toczone, ostrzone, do uzupełniania ogrodzenia, impregnowane 
ciśnieniowo na brązowo.

Długość w cm 60 80 100 120 150
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo na 
brązowo 10407502 200 10407602 200 10407702 200 10407802 200 10407902 200

Sztachety pojedyncze
średnica 6 cm

Brama podwójna Brama podwójna

Szer. x wys. w cm 300 x 80 300 x 100
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo na 
brązowo 20131102 5 20131202 5

Bramy ogrodzeniowe

Zobacz również nasze 
porady montażowe na 
stronach 140 – 141.
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Rygiel ogrodzeniowy
toczone, impregnowane ciśnieniowo na brązowo.

Długość w cm 250 300
Nr  
katalog. Jed. op. Nr kata-

log. Jed. op.
impregnowane 
ciśnieniowo na brązowo 10461102 80 10461202 80

Rygiel ogrodzeni-
owy o średnicy 7 cm

Długość w cm 250 300
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane 
ciśnieniowo na brązowo 10462002 80 10462102 80

Rygiel ogrodzeni-
owy o średnicy 8 cm

Długość w cm 400
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na brązowo 10463202 115

Rygiel ogrodzeni-
owy o średnicy 9 cm
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Krawędziaki przedstawi-
ono na stronach 56 – 57. 
Nakładki, kotwy i okucia 
przedstawiono na stronach 
58 – 59.
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Krawędziaki do płotu sztachetowego
Zaokrąglona główka, drewno krzyżowe, gładko strugane
Dostępne opcje: 
• impregnowane ciśnieniowo na zielono
• wstępnie malowane natryskowo w kolorze: bangkirai, pinia, szary i antracytowy
• malowane natryskowo w kolorze: mahoniowy, bazaltowo-szary, sosna, biały i   
   antracytowy
• Daglezja naturalna i daglezja patynowa (stylizowana szara powłoka

Długość w cm 95 110 165 190

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo na zielono 15910901 55 15911101 55 15911601 55 15911901 55

wstępnie malowane natryskowo** 159111__ 22 159116__ 22 159119__ 22

Malowane natryskowo** 159111__ 22 159116__ 22 159119__ 22

Daglezja naturalna 15911170 22 15911970 22

Daglezja patynowa 15911172 22 15911972 22

Krawędziaki do płotu  
9 x 9 cm

Krawędziaki
Drewno krzyżowe, strugane, obustronnie przycięte, impregnowane 
ciśnieniowo na zielono

Długość w cm 100 180 210

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo  
na zielono 15701001 48 15701801 48 15702101 48

Krawędziaki 
7 x 7 cm

Długość w cm 240 270

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo  
na zielono 15702401 48 15702701 48

Długość w cm 90 110 130 165

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo  
na zielono 15900901 55 15901101 55 15901301 55 15901601 55

Krawędziaki 
9 x 9 cm

Długość w cm 185 210 240 270

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo  
na zielono 15901801 55 15902101 55 15902401 55 15902701 55

Krawędziaki

Długość w cm 210 240

Nr katalog. Jed. op. Nr katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo na zielono 15912101 55 15912401 55

wstępnie malowane natryskowo* 159121__ 22

Malowane natryskowo* 159121__ 22

Krawędziaki do płotu 
sztachetowego 9 x 9 cm

** Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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impregnowane 
ciśnieniowo na 
zielono – 01

impregnow wstępnie malowane  
natryskowo
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Krawędziaki 
Główka ścięta 15°, drewno krzyżowe, gładko strugane.
Dostępne opcje: 
• impregnowane ciśnieniowo na zielono 
• wstępnie malowane natryskowo w kolorze: bangkirai, pinia, szary i antracytowy
• malowane natryskowo w kolorze: mahoniowy, bazaltowo-szary, sosna, biały i   
   antracytowy
• Daglezja naturalna i daglezja patynowa (stylizowana szara powłoka)

Krawędziaki 
9 x 9 cm

Długość w cm 100 130 160 190
 Nr  
 katalog. Jed. op.  Nr  

 katalog. Jed. op.  Nr  
 katalog. Jed. op.  Nr  

 katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 15910001 55 15913001 55 15916001 55 15919001 55

wstępnie malowane natrys-
kowo ** 159100__ 22 159130__ 22 159160__ 22 159190__ 22

Malowane natryskowo** 159100__ 22 159130__ 22 159160__ 22 159190__ 22

Daglezja naturalna 15910070 22 15913070 22 15916070 22 15919070 22

Daglezja patynowa (stylizo-
wana szara powłoka) 15910072 22 15913072 22 15916072 22 15919072 22

Mahoniowy 
– 40

Bazaltowo-szary 
– 41

malowane natryskowo

Biały – 43 Antracytowy – 45

Sosna – 42 Daglezja naturalna 
- 70

Daglezja

Daglezja patynowa 
(stylizowana szara 
powłoka) - 72

Krawędziaki ogrodzeniowe z drewna klejone-
go
Obustronnie zaokrąglona główka. Ze względu na wysoką jakość produktu, słupki z 
drewna drewna klejonego produkujemy na zamówienie klienta.

Długość w cm 95 110 190 210
 Nr  
 katalog. Jed. op.  Nr  

 katalog. Jed. op.  Nr  
 katalog. Jed. op.  Nr  

 katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 15920901 22 15921101 22 15921901 22 15922101 22

Malowane natryskowo* 159211__ 22 159219__ 22

Krawędziaki 
9 x 9 cm

Długość w cm 190
 Nr  
 katalog. Jed. op.

wstępnie malowane natrys-
kowo** 159619__ 18

Malowane natryskowo** 159619__ 18

Daglezja naturalna 15961970 18

Daglezja patynowa (stylizo-
wana szara powłoka) 15961972 18

Krawędziaki 
12 x 12 cm

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Antracytowy – 16

Bangkirai - 10 Pinia - 11

Szary – 12

** Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

** Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Nakładki na krawędziaki, mocowania ele-
mentów i kotwy do krawędziaków

Szer. i dł. w cm 7,2 x 20 9,2 x 20

na słupek 7 x 7 9 x 9
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.
Ocynkowane 
ogniowo 95115600 200 95115200 200

Kotwy do 
krawędziaków, do 
mocowania kołkami

Kotwy do krawędziaków, do
mocowania kołkami

Szer. i dł. w cm 7,2 x 40 9,2 x 30

na słupek 7 x 7 9 x 9
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.
Ocynkowane 
ogniowo 95115700 200 95115300 200

Kotwy do 
krawędziaków z 
trzpieniem do muru

Kotwy do krawędziaków
z trzpieniem do muru

Szer. i dł. w cm 7,2 x 75 9,2 x 75 9,2 x 90

do krawędziaka 7 x 7 9 x 9 9 x 9
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op. Nr 
katalog. Jed. op.

Ocynkowane 
ogniowo 95115500 240 95115000 114 95115100 80

Kotwa-wbijana regulowana

Kotwa wbijana

Duża grubość materiału 
zapewnia odpowiednią 
stabilność podczas montażu 
elementów ante.

Piramida Kula Piramida przykręcana Kula przykręcana Piramida przykręcana Kula przykręcana
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op. Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op. Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

Drewno klejone 95105001 1 95105101 1

Ocynkowane 95105200 1 95105400 1

Stal nierdzewna 95105300 1 95105500 1

Nakładki osłonowe 
na krawędziaki – 
kantówek 9 x 9 cm

Mocowania elementów
Kątownik w kształcie litery L, z przyspawanym 
wkrętem do drewna.

Art.-Nr. VE Art.-Nr. VE

Ocynkowane 
ogniowo 95110400 10

Stal nierdzewna 95110500 10

Mocowanie 
elementów 4 szt. w kartonie 4 szt. w kartonie

Szer. i dł. w cm 9,2 x 60

na słupek 9 x 9

Art.-Nr. VE
Ocynkowane 
ogniowo 95115400 1

Kotwy do słupków w 
kształcie litery H

Kotwy do krawędziaków w 
kształcie litery H

Preise und Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
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Okucia

9 180/178,5 180/178,5 9100/98,5

80
18

5

9 9 Wskazówka dotycząca montażu:

Ogrodzenia ante mają tzw. wymiary modułowe. 
Oznacza to, że rzeczywiste wymiary są o ok. 1–2 
cm mniejsze. Krawędziaki należy zatem ustawić 
z zachowaniem wymiaru w świetle 180 cm, jak 
pokazano na przykładzie obok.

Z myślą o konstrukcyjnej ochronie drewna zaleca 
się osadzanie krawędziaków bramowych – w miarę 
możliwości – na kotwach w kształcie H, a słupków 
ogrodzeniowych na kotwach w kształcie U.

Okucie do bramy pojedynczej 1
Zestaw okuć, ocynkowany ogniowo, zapakowany w karton, 
zastosowanie prawo- i lewostronne.

Nr 
katalog. Jed. op.

Ocynkowane ogniowo 95120000 1

Okucie do bramy podwójnej 2
Zestaw okuć, ocynkowany ogniowo, zapakowany w 
karton.

Nr 
katalog. Jed. op.

Ocynkowane ogniowo 95120100 1

Okucie do bramy pojedynczej 21
Wysokiej jakości zestaw okuć regulowanych, komplet z zamkiem 
z wkładką profi lową ,
powłoka w kolorze czarnym, zastosowanie prawo- i lewostronne 
DIN.

Nr 
katalog. Jed. op.

Powłoka w kolorze 
czarnym 95120300 1

Okucie do bramy pojedynczej 31
Zestaw okuć, ocynkowany ogniowo, zapakowany w karton, 
zastosowanie prawo- i lewostronne.

Nr 
katalog. Jed. op.

Ocynkowane ogniowo 95120200 1
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Farby do domu i ogrodu
System
Pokoloruj swój ogród! Pod tym hasłem firma ante proponuje wyselekcjonowane płoty 
osłonowe chroniące przed widokiem, ogrodzenia, krawędziaki i wiaty samochodowe 
z aktualnego asortymentu, które można wykorzystać w swoim projekcie. Paleta naszych 
kolorów jest dostępna na stronie 61.

Dzięki zawartości naturalnych składników nasze farby są przyjazne dla środowiska, 
a zastosowanie technologii olejów naturalnych umożliwia ich łatwą aplikację. Farby 
wnikają w drewno i wiążą się z jego powierzchnią. Zapobiega to odpryskiwaniu, 
łuszczeniu się i odwarstwianiu powłoki. Dobrym argumentem przemawiającym za 
wstępnie powlekanymi produktami ante jest to, że w warunkach fabrycznych farba 
jest nakładana maszynowo. Zalecamy klientom, by po dwóch lub trzech latach, w 
zależności od lokalizacji i warunków pogodowych, wykonali malowanie renowacyjne.

W przypadku produktów, które zostały pomalowane natryskowo, zalecamy ich pomalo-
wanie przez klienta bezpośrednio po montażu.

Powierzchnie pokryte farbą
Do produkcji naszych barwionych elementów używamy wyłącznie wyselekcjonowanego 
drewna. Mimo obróbki kolorystycznej zostaje zachowana naturalna struktura drew-
na i wzór sęków. Najnowocześniejsze metody aplikacji pozwalają na równomierne 
nałożenie farby i zapewniają większą trwałość oraz lepszą ochronę produktu.

A dzięki oddychającej powierzchni o otwartych porach drewno może pracować w 
naturalny sposób. Widoczna na powierzchni struktura drewna podkreśla naturalność 
produktów.

Po zakończeniu montażu drobne uszkodzenia powierzchni należy zabezpieczyć 
odpowiednimi preparatami z palety powłok ante. Przestrzegać instrukcji pielęgnacji i 
zaleceń dotyczących lazury do drewna firmy ante.

Meble: ante neo.
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Mahoniowy – 40 Bazaltowo-szary 
– 41

Sosna – 42 Biały – 43

Antracytowy – 45

Malowane natryskowo

Daglezja
patynowa (stylizowana szara 
powłoka) - 72

Daglezja

Szczegółowe informacje
o powłokach do drewna ante zna-
jdziesz na stroniewww.ante-holz.de/
downloads.

Lazura do drewna

• barwna lazura o otwartych porach, na bazie naturalnego oleju

• transparentna, półmatowa

• do wszelkich zewnętrznych elementów drewnianych

• wysoki stopień ochrony przed promieniowaniem UV i odporność na     
 warunki pogodowe

• odporna na wilgoć i zabrudzenia

• podczas renowacji nie jest wymagane szlifowanie i ścieranie

• 0,75 litra wystarcza na pomalowanie 14 m2 jedną warstwą farby

wstępnie malowane natryskowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11

Antracytowy – 16Szary – 12

Powłoka renowacyjna do
Bangkirai - 10 
Mahoniowy – 40

Szary – 12
Bazaltowo-szary – 41

Puszka w litrach Nr
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

0,75 95100240 1 95100241 1

Lazura do drewna

Powłoka renowacyjna do
Pinia - 11
Sosna – 42

Antracytowy – 16
Antracytowy – 45

Puszka w litrach Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

0,75 95100242 1 95100245 1

Lazura do drewna

Powłoka renowacyjna do
Daglezja
patynowa (stylizowana 
szara powłoka)
- 72

Puszka w litrach Nr 
katalog. Jed. op.

0,75 95100272 1

Daglezja

Powłoka renowacyjna do Biały – 43

Puszka w litrach Nr 
katalog. Jed. op.

0,75 95100243 1

Lazura do drewna
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System zabudowy pojemników 
na odpady
Bardzo stabilny zestaw wzmocniony wewnętrzną metalową 
ramą. Konstrukcję uzupełniają wysokiej jakości zawiasy, 
uchwyty i samozamykacze magnetyczne.

Moduł podstawowy można dowolnie rozbudowywać, 
dodając do niego moduły dodatkowe.

Pokrywa, do wyboru z drewna lub metalu, może pełnić 
funkcję donicy na rośliny. Drewniana pokrywa umożliwia je-
dnoczesne otwarcie pojemnika na śmieci za pomocą małego 
łańcuszka. Elementy w ramie 44 x 65 mm, deski 16 mm.

Dostępne opcje:
• impregnowane ciśnieniowo na zielono 
• malowane natryskowo w  
 kolorze bazaltowo- 
 szarym i antra  
 cytowym.

Obudowa pojemników na odpa-
dy
Systemy separacji pojemników na odpady firmy ante nie 
tylko dobrze wyglądają, ale również potrafią sprytnie ukryć 
przed wzrokiem pojemniki na odpady.

Drzwi można łatwo otwierać w przedniej części i zamykać 
je na zasuwę. Mały łańcuszek łączący pokrywę pojemni-
ka z pokrywą obudowy umożliwia otwarcie obu pokryw 
jednym ruchem ręki.

Zestaw elementów prefabrykowanych wraz z tylną ścianą, 
do pojemników 240 l, impregnowane ciśnieniowo na zielo-
no.

Dł. x szer. x wys. w cm 153 x 99 x 120/105 220 x 99 x 120/105
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
impregnowane ciśnieniowo na 
zielono 50120001 1 50120101 1

Moduł podstawowy bez  
pokrywy Moduł dodatkowy Pokrywa drewniana Pokrywa w postaci donicy 

na rośliny

Dł. x gł. x wys. w cm 79 x 89 x 122 72 x 89 x 122 89 x 70 x 6 94 x 72 x 9
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo na zielono 50125001 1 50125101 1 50125201 1

Malowane natryskowo* 501250__ 1 501251__ 1 501252__ 1

Metal 50130000 1

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Obudowa pojemników na odpady Smart
Zestaw wykonany z naturalnie trwałej, rodzimej daglezji. Stabilne wy-
miary, inteligentna obsługa. Słupki 90 x 90 mm, deski 27 x 146 mm, z 
zestawem montażowym.

Dostępne opcje:
• Daglezja naturalna
• Daglezja patynowa (stylizowana szara powłoka)

240L moduł podstawowy 240L moduł dodatkowy 240L drzwi z zasuwą

Dł. x gł. x wys. w cm 100 x 100 x 122 100 x 100 x 122 76 x 7 x 99
Nr kata-
log. Jed. op. Nr kata-

log. Jed. op. Nr kata-
log. Jed. op.

Daglezja naturalna 50127070 1 50127170 1 50127270 1

Daglezja patynowa 50127072 1 50127172 1 50127272 1

Obudowa pojem-
ników na odpady 
Smart, do pojemników 
240-litrowych

120L moduł podstawowy 120L moduł dodatkowy 120L drzwi z zasuwą

Dł. x gł. x wys. w cm 85 x 85 x 122 85 x 85 x 122 61 x 7 x 99
Nr kata-
log. Jed. op. Nr kata-

log. Jed. op. Nr kata-
log. Jed. op.

Daglezja naturalna 50126070 1 50126170 1 50126270 1

Daglezja patynowa 50126072 1 50126172 1 50126272 1

Obudowa pojem-
ników na odpady 
Smart, do pojemników 
120-litrowych

porada dla profesjonalistów 
Zalecamy zabezpieczenie po-
wierzchni drewnianych olejem do 
drewna.

Uwolnij swoją kreatywność.

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na stronie 61.

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Daglezja
patynowa (stylizowana szara 
powłoka) - 72

Bazaltowo-szary 
– 41

Antracytowy – 45

Malowane natryskowo

O
bu

do
w

y 
po

jem
nik

ów
 

na
 o

dp
ad

y,
 sk

rz
yn

ki 
na

 
ro

śli
ny

, p
od

nie
sio

ne
 ra

ba
ty

KDI zielony – 01

impregnowane
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System podwieszania 
Lea
Elementy donicy 3 cm x 3 cm, donice 
wiszące z

systemem haków, do montażu w elemen-
cie sufitowym

Dostępne opcje:

• wstępnie malowane natryskowo w
 kolorze: bangkirai, pinia, szary i antra  
 cytowy
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. x wys. w cm 10 x 180 x 80 17 x 17 x 15 23 x 23 x 18 29 x 29 x 21
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

wstępnie malowane natryskowo** 511600__ 6 511403__ 210 511402__ 125 511401__ 100

Daglezja naturalna 51160070 6 51140370 210 51140270 125 51140170 100

System podwies-
zania Lea

Donice Lea
Zaprezentuj swoje rośliny w 
zewnętrznych, mobilnych donicach. 
Zestaw na kółkach, z elementami 3 cm x 
3 cm

Dostępne opcje: 
• wstępnie malowane natryskowo w 
 kolorze: bangkirai, pinia, szary i antra  
 cytowy
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. x wys. w cm 32 x 32 x 34 40 x 40 x 40 50 x 50 x 49
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

wstępnie malowane natryskowo** 518404__ 45 518405__ 40 518406__ 24

Daglezja naturalna 51840470 45 51840570 40 51840670 24

Donica Lea na 
kółkach

** Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

** końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Donica Rhombus
Skrzynki na kwiaty z listewek w kształcie rombu 20 x 58 mm, z wkładem 
na kwiaty. Skrzynka na kwiaty okucia nierdzewne V2A.

Dostępne opcje:
• wstępnie malowane natryskowo na kolor szary
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. x wys. w cm 45 x 45 x 47 48 x 48 x 70 53 x 53 x 94
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op. Nr 
katalog. Jed. op.

wstępnie malowane natrys-
kowo na kolor szary 51125112 4 51125212 4 51125312 4

Daglezja naturalna 51125170 4 51125270 4 51125370 4

Donica Rhombus

Wybierz żądany kolor.

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na stronie 61.

Kwietnik ścienny Tanja
Zestaw bez haków i mocowania do 
ściany

Dostępne opcje
• wstępnie malowane natryskowo w
 kolorze: bangkirai, pinia, szary i antra  
 cytowy
• Daglezja naturalna

L x B x H in cm 37 x 100 x 200

Art.-Nr. VE

wstępnie malowane natryskowo** 511260__ 18

Daglezja naturalna 51126070 18

Kwietnik ścienny 
Tanja

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

wstępnie malowane natryskowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11

Antracytowy – 16Szary – 12

** Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Donica Klara 
Optimum:  Donica zawiera materiał 

montażowy, elementy donicy 45 
mm x 45 mm.

  Dostępne opcje:
  wstępnie malowane natryskowo w  
  kolorze: bangkirai, szary, antracy 
  towy, pinia

Dł. x szer. x wys. w cm 45 x 45 x 45 48 x 48 x 72 53 x 53 x 90
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

Optimum - wstępnie malowane natryskowo** 511300__ 8 511301__ 8 511302__ 4

bez kółek

Dł. x szer. x wys. w cm 45 x 45 x 49 48 x 48 x 76 53 x 53 x 94
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

Optimum - wstępnie malowane natryskowo** 518300__ 8 518301__ 8 518302__ 4

z kółkami

Skrzynia do uprawy Klara
Optimum: Zestaw z materiałem montażowym, do wyboru z kółkami lub  
  bez kółek 
  Elementy 45 mm x 45 mm, dostępne opcje: wstępnie malowa 
  ne natryskowo 

Dł. x szer. x wys. w cm 98 x 52 x 72 98 x 54 x 76
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

Optimum - wstępnie malowane natryskowo** 501056__ 4 508056__ 4

Skrzynia do uprawy
Klara bez kółek z kółkami

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Wybierz żądany kolor.

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Malowane natryskowo

Antracytowy – 45

wstępnie malowane  
natryskowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11

Antracytowy – 16Szary – 12

** Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

** Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy). 
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Skrzynia do uprawy, typ 1
Zestaw z prefabrykowanych elementów,

deski 27 x 146 mm ryfl owane,

z agrowłókniną i materiałami montażowymi, 
okucia nierdzewne V2A.

Dostępne opcje:
• malowane natryskowo w kolorze antracy  
towym
• Daglezja naturalna

Moduł dodatkowy umożliwia zwiększenie 
głębokości sadzenia w skrzyni.

Pokrywa skrzyni inspektowej umożliwia rozsadę 
warzyw w podniesionej rabacie. Plastikowa 
szyba w pokrywie zapewnia klimat zbliżony do 
cieplarnianego.

Moduł dodatkowy Pokrywa skrzyni inspektowej

Dł. x gł. x wys. w cm 98 x 54 x 74 98 x 54 x 12 98 x 54 x 10
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op. Nr 
katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo w kolorze antracytowym 50105345 5 50105445 3 50105545 3

Daglezja naturalna 50105370 5 50105470 3 50105570 3

Skrzynia do uprawy, typ 1

Skrzynia do uprawy, typ 
2 i typ 3
Zestawy z desek 27 x 146 mm ryfl owanych, 
z agrowłókniną ogrodniczą i materiałami 
montażowymi, daglezja naturalna.

Dł. x gł. x wys. w cm 150 x 70 x 74
Nr 
katalog. Jed. op.

Daglezja naturalna 50101570 5

Skrzynia do uprawy, typ 2

Dł. x gł. x wys. w cm 200 x 100 x 74
Nr 
katalog. Jed. op.

Daglezja naturalna 50102070 5

Skrzynia do uprawy, typ 3

Wybierz żądany kolor.
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Szafka Lichtenfels
Szafka z podwójnymi drzwiami. Produkt przeznaczo-
ny  do zadaszonej strefy zewnętrznej, dostarczany 
w stanie gotowym do montażu wraz ze wszystkimi 
akcesoriami.

Dostępne opcje: 

• Malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-szarym,  
 białym i antracytowym
• Daglezja naturalna
Szafka  
Lichtenfels

Dł. x szer. x wys. w cm 89 x 45 x 97
Nr 
katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo* 556020__ 4

Daglezja naturalna 55602070 4

Wybierz żądany kolor.

Daglezja naturalna – 70

Daglezja

Malowane natryskowo

Antracytowy 
– 45

Bazaltowo-szary 
– 41

Biały – 43

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Dł. x szer. x wys. w cm 89 x 45 x 45
Nr 
katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo* 556010__ 3

Daglezja naturalna 55601070 3

Szafka do siedzenia Lichtenfels
Z dużym schowkiem za podwójnymi drzwiami. Produkt 
przeznaczony do zadaszonej strefy zewnętrznej, dostar-
czany w stanie gotowym do montażu wraz ze wszystkimi 
akcesoriami.

Dostępne opcje:

• Malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-szarym,   
 białym i antracytowym
• Daglezja naturalna

Ławka Lichtenfels
Ławka ogrodowa z serii wzorniczej Lichtenfels. Ze-
staw z materiałem montażowym.
Dostępne opcje: 
• Malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-sza 
 rym, białym i antracytowym

• Daglezja naturalna

Dł. x szer. x wys. w cm 150 x 45 x 45
Nr 
katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo* 556000__ 3

Daglezja naturalna 55600070 3

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Szafka ogrodowa

Dł. x szer. x wys. w cm 90 x 45 x 100 90 x 45 x 100 90 x 90 90 x 45
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo* 556100__ 3 556110__ 3 556108__ 1

Daglezja naturalna 55610070 3 55611070 3 55610870 1

Aluminium 55610900 1

Szafki ogrodowe
Zadbaj o akcenty aranżacyjne zgodnie z własnymi 
upodobaniami.

Przykładowo z wariantem Lara, zapewniającym dużą 
ilość miejsca do przechowywania za dużymi podwójny-
mi drzwiami.

Albo z wariantem Mila z podwójnymi drzwiami i prakty-
cznym schowkiem z drzwiami uchylnymi.

Produkt przeznaczony do zadaszonej strefy zewnętrznej, 
dostarczany w stanie gotowym do montażu wraz ze 
wszystkimi akcesoriami. Opcjonalnie dostępne jest me-
talowa donica na rośliny oraz kratka na rośliny pnące.

Dostępne opcje: 
• Malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-szarym,  
 białym i antracytowym
• Daglezja naturalna

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Szafka Lara Szafka Mila Kratka na rośliny pnące Donica na rośliny
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Skrzynia do uprawy Ella
Skrzynia do uprawy z przestawnymi półkami, z możliwością 
zawieszenia akcesoriów i z agrowłókniną w komplecie. 
Zestaw w stanie gotowym do montażu wraz ze wszystkimi 
akcesoriami.
Dostępne opcje: 
• impregnowane ciśnieniowo na zielono.
• Malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-szarym, białym  
 i antracytowym
• Daglezja naturalna

Skrzynia do uprawy Ella
Dł. x szer. x wys. 

w cm 100 x 50 x 80
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane
ciśnieniowo na zielono 50107001 4

Malowane natryskowo 501070__ 4

Daglezja naturalna 50107070 4

Szklarnia Lisa
Kompaktowa szklarnia na taras i balkon. Zestaw do 
zadaszonej strefy zewnętrznej, w stanie gotowym do 
montażu wraz ze wszystkimi akcesoriami. 

Dostępne opcje: 
• Malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-sza 
 rym, białym i antracytowym
• Daglezja naturalna

Szklarnia Lisa

Dł. x szer. x wys. w cm 50 x 50 x 180
Nr 
katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo 556200__ 4

Daglezja naturalna 55620070 4

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Szklarnia Lena
Kompaktowa szklarnia na taras i balkon. Zestaw 
w stanie gotowym do montażu wraz ze wszystkimi 
akcesoriami. 
Dostępne opcje:
• impregnowane ciśnieniowo na zielono.
• Malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-sza 
 rym, białym i antracytowym
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. x wys. 
w cm 80 x 50 x 90

Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane
ciśnieniowo na zielono 55630001 6

Malowane natryskowo 556300__ 6

Daglezja naturalna 55630070 6

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Szklarnia Lena
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*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy)
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Meble tarasowe 2030
Nowe meble tarasowe serii 2030 wyróżniają się nowoczesnym 
zestawieniem materiałów. Połączenie drewna i kolorowego 
materiału kompozytowego jest absolutnym hitem, umożliwiającym 
stworzenie nowoczesnej aranżacji w stylu casual. Seria mebli 
składa się z trzech różnych skrzynek na rośliny i dopasowanej do 
nich skrzyni do siedzenia. 

Dostępne opcje:

• impregnowane ciśnieniowo na zielono
• malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-szarym, białym i   
 antracytowym
•Daglezja naturalna

Wybierz żądany kolor.

Daglezja naturalna – 70

Daglezja

powlekane lazurą

Antracytowy – 45

Bazaltowo-szary 
– 41

Biały – 43

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 
– 01

impregnowa-
ne

Meble tarasowe 2030

Dł. x szer. x wys. w cm 89 x 45 x 45 89 x 45 x 40
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.
impregnowane
ciśnieniowo na zielono 50303001 3 50302001 4

Malowane natryskowo* 503030__ 3 503020__ 4

Daglezja naturalna 50303070 3 50302070 4

Skrzynia do siedzenia, z 
szufl adami

Donica  na rośliny

Meble tarasowe 2030

Dł. x szer. x wys. w cm 89 x 45 x 80 89 x 45 x 80
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.
impregnowane
ciśnieniowo na zielono 50301001 4 50300001 3

Malowane natryskowo* 503010__ 4 503000__ 3

Daglezja naturalna 50301070 4 50300070 3

Skrzynia do uprawy, lekka 
konstrukcja

Skrzynia do uprawy
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Moduł na drewno opałowe 
Zermatt
Drewno opałowe staje się elementem stylizacji. 
Szczególnego uroku dodają swobodnie rozmiesz-
czone wewnętrzne pojemniki, w których można 
umieścić dowolne akcesoria. W szlachetnym 
kolorze antracytowym. Zestaw bez drewna komin-
kowego, z pojemnikami wewnętrznymi.

Szer. x wys. w cm 180 x 180 180 x 90
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

Malowane 30818045 4 30809045 4

Zermatt

Wybierz żądany 
kolor.

Bazaltowo-szary 
– 41

Malowane natryskowo

Antracytowy – 45

Biały – 43

Do każdego wybranego 
odcienia koloru
ante oferuje 
odpowiednią farbę. Zna-
jdziesz je na stronie 61.

Drewutnia Oberstdorf
Optimum: Produkt wykonany z krawędziaków 70 mm x 70 mm,
 Dostępne opcje: wstępnie malowane natryskowo w kolorze szarym i  
 antra cytowym

Prestige:  Produkt wykonany z krawędziaków 90 mm x 90 mm,
 Dostępne opcje: malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-sza 
 rym, białym i antracytowym

Dł. x szer. x wys. w cm 360 x 120 x 230 540 x 120 x 230
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog.
Jed. 
op.

wstępnie malowane natrys-
kowo* 501005__ 1 501006__ 1

Malowane natryskowo* 501008__ 1 501009__ 1

Drewutnia 
Oberstdorf

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

wstępnie malowane natryskowo

Szary – 12 Antracytowy – 16

Pojemniki wewnętrzne nie wchodzą w skład zestawu.



73

D
re

w
ut

ni
e 

i p
er

go
le

Szer. x gł. x wys. w cm 208 x 80 x 204
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 50100001 4

Drewutnia typ 1
Czyste i suche przechowywanie drew-
na kominkowego. Boki zapewniają 
bezpieczne oparcie, a dach zapo-
biega przemakaniu. Impregnowane 
ciśnieniowo na zielono, z materiałem 
montażowym.

Szer. x gł. x wys. w cm 208 x 80 x 204
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 50100301 4

Daglezja naturalna 50100370 4

Drewutnia typ 4
Czyste i suche przechowywanie drew-
na kominkowego. Prawie całkowicie 
zabudowane boki zapewniają bezpie-
czne oparcie, a dach zapobiega prze-
makaniu. Z materiałem montażowym w 
zestawie.

Dostępna opcja:
• impregnowane ciśnieniowo na 
   zielono
• Daglezja naturalna
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Day Bed Vera
Powierzchnia do leżenia 160 cm x 180 cm, listwy 
dachowe o przekroju rombu,

akcesoria montażowe w zestawie, materac dostępny 
osobno. 

Optimum: Zestaw z krawędziaków 9 x 9
  wstępnie malowane natryskowo: w kolor 
  ze szarym i antracytowym

Dł. x szer. x wys. w cm 200 x 200 x 200 180 x 160 x 8
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.
Optimum - wstępnie malowane 
natryskowo* 551004__ 4

Materac Outdoor 95131000 1

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

 
Wybierz żądany 
kolor.

Bazaltowo-szary – 41

Malowane natryskowo

Antracytowy – 45

Biały – 43

wstępnie malowane  
natryskowo

Szary – 12 Antracytowy – 16

Do każdego wybranego 
odcienia koloru ante 
oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na 
stronie 61.

Romantika

Dł. x szer. x wys. w cm 200 x 126 x 77
Nr  
katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo 651120__ 1

Pergola z ławką Romantika
Z 3 kratkami na rośliny i wygodną ławeczką 
wypoczynkową. 

Dostępne opcje:
• Malowane natryskowo: Bazaltowo-szary,  
 biały i antracytowy
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Pergola Anna
Szerokość przejścia 105 -120 cm, wysokość przejścia 200 
cm, łuk z wysokiej jakości drewna klejonego, kompletny 
zestaw, bez kotew, impregnowane ciśnieniowo na zielono. 

W komplecie: 
• 4 słupy         7 x 7 x 210 cm 
• 2 łuki       4 x 7 x 160 cm 
• 4 zastrzały       4 x 7 x 30 cm 
• 5 belek poprzecznych  4 x 7 x 72 cm 
• 2 kratki na pnącza    41 x 180 cm 
• 1 zestaw materiałów montażowych

Dł. x szer. x wys. w cm 72 x 160 x 228

Nr katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo na 
zielono 65110001 6

Pergola Daniela
Szerokość przejścia 105 -120 cm, wysokość przejścia 
200 cm, kompletny zestaw, bez kotew, impregnowane 
ciśnieniowo na zielono. 
W komplecie: 
• 4 słupy                                               7 x 7 x 210 cm 
• 2 belki                                               4 x 7 x 160 cm 
• 5 podwójnych belek poprzecznych  4 x 7 x 72 cm 
• 2 kratki na pnącza                              41 x 180 cm 
• 4 zastrzały                                         4 x 7 x 30 cm 
• 1 zestaw materiałów montażowych

Dł. x szer. x wys. w cm 72 x 160 x 218

Nr katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo na 
zielono 65110301 6
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Paliki do drzew
Zakończone szpicem, fazowane, imp-
regnowane ciśnieniowo na zielono

Wym. w cm ok. 4 x 4

Dł. w cm Nr  
katalog. Jed. op.

100 15021601 100

120 15021701 100

150 15021801 100

200 15021901 100

Paliki do drzew 
strugane

Ø w cm 6 7 8

Dł. w cm Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

100 10451001 100

150 10451201 100

200 10451301 100 10452001 80 10453001 80

250 10451401 100 10452101 80 10453101 80

300 10453201 80

Paliki do drzew 
toczone
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Półpalisady
Toczone, przecięte wzdłużnie na pół drewno okrągłe, 
docięte na długości, bez fazowania, impregnowane 
ciśnieniowo na zielono.

Palisady
Toczone, fazowane z jednej strony, 
impregnowane ciśnieniowo na zielono 

Ø w cm 10 12

Dł. w cm Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

250 10459001 105 10460001 60

300 10459101 105 10460101 60

400 10459201 105 10460201 60

Półpalisady

Ø w cm 10 12

Dł. w cm Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

50 10468001 212

75 10468101 212

100 10468201 106 10469201 76

125 10468301 106

150 10468401 106 10469401 76

200 10468601 106 10469601 76

Palisady

Rollbordery
Toczone, z fazą, impregnowane ciśnieniowo na 
zielono.

Ø w cm 6 8

Dł. w cm Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

30 10474001 496

50 10476001 354

60 10474101 496

75 10476101 177

Palisady
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Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Plac zabaw Kai
Zestaw z drewna okrągłego, belka 
wieszakowa o średnicy 10 cm, w 
komplecie: dwa siedziska huśtawek 
z hakami, drabinka wspinaczkowa 
i materiał montażowy, zestaw nie 
zawiera kotew i zjeżdżalni, impregno-
wane ciśnieniowo na zielono.

Dł. x szer. x wys. w cm 410 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40100501 5

Huśtawka Sven
Zestaw z drewna okrągłego, bel-
ka wieszakowa o średnicy 10 cm, 
w komplecie: siedzisko huśtawki z 
hakami i materiał montażowy, zestaw 
nie zawiera kotew, impregnowane 
ciśnieniowo na zielono.

Dł. x szer. x wys. w cm 250 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40100901 6

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat
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wHuśtawka Alex

Zestaw z drewna okrągłego, belka 
wieszakowa o średnicy 12 cm, w 
komplecie: dwa siedziska huśtawki z 
hakami, drabinka wspinaczkowa, lina 
wspinaczkowa i materiał montażowy, 
zestaw nie zawiera kotew, impregno-
wane ciśnieniowo na zielono.

Dł. x szer. x wys. w cm 400 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40101001 6

Maty amortyzujące niedostępne w ofercie.

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Dł. x szer. x wys. w cm 400 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40101101 6

Huśtawka Jan
Zestaw z drewna okrągłego, belka 
wieszakowa 12 cm, w komplecie: dwa 
siedziska huśtawek z hakami 
i materiał montażowy, zestaw nie 
zawiera kotew, impregnowane 
ciśnieniowo na zielono.

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat
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Dł. x szer. x wys. w cm 255 x 167 x 221
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40130101 5

Daglezja naturalna 40130170 5

Huśtawka podwójna 
Ronja
Zestaw z krawędziaków  9 x 9 
cm(drewno krzyżowe), w komplecie: 
dwa siedziska huśtawki z hakami i 
materiał montażowy, zestaw nie za-
wiera kotew.

Dł. x szer. x wys. w cm 190 x 167 x 221
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40130001 5

Daglezja naturalna 40130070 5

Huśtawka pojedyn-
cza Ronja
Zestaw z krawędziaków  9 x 9cm 
(drewno krzyżowe), w komplecie : 
jedno siedzisko huśtawki z hakami 
i materiał montażowy, zestaw nie 
zawiera kotew.

W przypadku zestawów z huśtawkami na konstrukcję mogą działać ogromne siły.
Dlatego ante oferuje tylko dobrze zwymiarowane przekroje z solidnymi, metalowymi okuciami.

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat
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Plac zabaw Ronja
Zestaw z krawędziaków  9 x 9 
cm (drewno krzyżowe), w kom-
plecie: dwa siedziska huśtawek 
z hakami, drabina i materiał 
montażowy, zestaw nie zawiera 
kotew i zjeżdżalni.

Aby zwiększyć stabilność konstrukcji, zalecamy użycie naszych 
specjalnych kotew do wszystkich huśtawek i placów zabaw.

Nr katalog. 95152200 (patrz str. 96).

Dł. x szer. x wys. w cm 315 x 167 x 221
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40130201 5

Daglezja naturalna 40130270 5

Wszystkie wymiary poda-
no w przybliżeniu w cm, 
wysokość liczona od gruntu!

Zjeżdżalnia falista PE

Wysokość podestu 
w cm 140 - 160

Długość w cm 300
Nr  
katalog. Jed. op.

niebieski 95150100 1

Pl
ac

e 
za

ba
w

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat
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Dł. x szer. x wys. w cm 301 x 167 x 302
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40130301 5

Plac zabaw z wieżą i 
huśtawką Ronja
W komplecie: jedno siedzisko huśtawki 
z hakami, plandeka i materiał 
montażowy, zestaw nie zawiera 
kotew, wysokość podestu ok. 114 cm. 
Słupki do wieży 7 x 7 cm, huśtawka 
z krawędziaków 9 x 9 cm (drewno 
krzyżowe).

Dł. x szer. x wys. w cm 230 x 150 x 280
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40131501 5

Spielhaus Ronja
Bausatz mit Bodenbrettern 21 mm 
stark, Unterbau aus Kantholz 9 x 9 cm, 
inkl. Leiter, ohne Tür und Fensterläden,  
Podesthöhe ca. 120 cm.

ante - Spielgeräte sind 
nur für den privaten Haus-
gebrauch im Freien bestimmt.

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat
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Dł. x szer. x wys. w cm 360 x 167 x 302
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40130401 5

Plac zabaw z wieżą i 
huśtawką Ronja
W komplecie: jedno siedzisko huśtawki 
z hakami, plandeka i materiał 
montażowy, zestaw nie zawiera 
kotew, wysokość podestu ok. 114 cm. 
Słupki do wieży 7 x 7 cm, huśtawka 
z krawędziaków  9 x 9 cm (drewno 
krzyżowe).

Zjeżdżalnia falista PE

Wysokość podestu 
w cm 140 - 160

Długość w cm 300
Nr  
katalog. Jed. op.

niebieski 95150100 1

Pl
ac

e 
za

ba
w

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Dł. x szer. x wys. w cm 250 x 165 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40132501 5

Moduł placu zabaw 
do domku ogrodowe-
go Ronja
Zestaw z krawędziaków  9 x 9 cm 
(drewno krzyżowe), w komplecie: 
jedno siedzisko huśtawki z hakami, 
drabina i materiał montażowy, zestaw 
nie zawiera kotew i zjeżdżalni.

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat
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KVH® huśtawka Anton 
Optimum: Zestaw z krawędziaków 90 x 90 mm, KVH® belka  wieszako 
 wa 60 x 160 mm, z materiałem montażowym, zestaw nie zawi  
 era kotew. 

Dostępne opcje: wstępnie malowane natryskowo w kolorze szarym i   
 antracytowym. 
 Daglezja naturalna, sosna/ świerk naturalny

Lassen Sie Ihrer  
Kreativität freien Lauf.

Dł. x gł. x wys. w cm 300 x 24 x 250
Nr  
katalog. Jed. op.

wstępnie malowane natryskowo* 401016__ 12

Sosna/ świerk naturalny 40101603 12

Daglezja naturalna 40101670 12

KVH® huśtawka
Anton Optimum

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Sosna/ świerk
naturalna – 03

Sosna/ świerk

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

wstępnie malowane natryskowo

Szary – 12 Antracytowy – 16
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Plac zabaw Ben z 
Zestaw z litego drewna konstrukcyjnego 
o gr. 10 x 10 cm, w komplecie: jedno 
siedzisko huśtawki z hakami, drabin-
ka wspinaczkowa, drabina i materiał 
montażowy, zestaw nie zawiera kotew i 
zjeżdżalni.

Dł. x szer. x wys. w cm 290 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40100101 5

Pl
ac

e 
za

ba
w

Plac zabaw Leon z KVH®

Zestaw z litego drewna konstrukcyjnego o gr. 10 
x 10 cm, w komplecie: dwa siedziska huśtawek 
z hakami, drabinka wspinaczkowa, drabina i 
materiał montażowy, zestaw nie zawiera kotew 
i zjeżdżalni . 

Dł. x szer. x wys. w cm 420 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40100001 5

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat



86

Dł. x szer. x wys. w cm 260 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40100401 6

Huśtawka pojedyn-
cza Paul z KVH®

Zestaw z litego drewna konstrukcyj-
nego o gr. 10 x 10 cm, w komplecie: 
jedno siedzisko huśtawki z hakami 
i materiał montażowy, zestaw nie 
zawiera kotew, impregnowane 
ciśnieniowo na zielono.

Dł. x szer. x wys. w cm 200 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40100301 6

Huśtawka podwójna 
Jonas z KVH®

Zestaw z litego drewna konstrukcyj-
nego o gr. 10 x 10 cm, w komplecie: 
dwa siedziska huśtawek z hakami 
i materiał montażowy, zestaw nie 
zawiera kotew, impregnowane 
ciśnieniowo na zielono. 

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat
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Dł. x szer. x wys. w cm 400 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40100201 6

Aby zwiększyć stabilność 
konstrukcji, zalecamy 

użycie naszych specjal-
nych kotew do wszyst-

kich huśtawek i placów 
zabaw. Art. 95152200

(patrz strona 96).

Huśtawka podwójna Noah z KVH®

Zestaw z litego drewna konstrukcyjnego o gr. 10 x 10 cm, w komplecie: dwa siedziska 
huśtawek z hakami, drabinka wspinaczkowa, lina wspinaczkowa i materiał montażowy, 
zestaw nie zawiera kotew, impregnowane ciśnieniowo na zielono.

Pl
ac

e 
za

ba
w

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Wszystkie wymiary 
podano w przybliżeniu w 
cm, wysokość liczona od 
gruntu!
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Zamek ogrodowy 
Arthur fi rmy ante
Wszechstronność, elastyczność, 
indywidualność.

ante oferuje szeroką gamę 
różnorodnego sprzętu do przydo-
mowych placów zabaw.

Mamy kilka wariantów indywidual-
nych zestawów zabawek dla Twoich 
maluchów – niezależnie od rozmiaru 
ogrodu.

Wiele elementów można dowolnie 
łączyć, tak jak w przypadku zamku 
ogrodowego Arthur.

Do projektu można użyć 25 różnych 
części – od huśtawki, przez różne 
rozmiary wieży, aż po lunetę. Stabilna 
konstrukcja posiadająca atest TÜV. 
Elementy drewniane są impregnowa-
ne ciśnieniowo, co zapewnia solidną 
ochronę drewna.

Zamek ogrodowy Arthur jest przeznac-
zony dla dzieci w wieku 3 - 14 lat.

Przegląd produktów 
znajduje się na stron-

ach 92 - 95.

ante - place zabaw przez-
naczone są wyłącznie do 
użytku prywatnego.
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Kotwy do huśtawek można 
znaleźć na stronie 96.

Pl
ac

e 
za

ba
w
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Przegląd produktów 
znajduje się na stronach 

92 - 95.

Własny zamek ogro-
dowy!

Na kolejnych stronach 
przygotowaliśmy dla Ciebie 4 
podstawowe wersje zamku og-
rodowego Arthur firmy ante.
Dostępne są komponenty 
w różnych wzorach, które 
umożliwiają indywidualne 
zaprojektowanie placu do za-
bawy: wieże w różnych rozmi-
arach – małe, średnie, duże 
z oknem okrągłym lub ścianą 
zamkniętą, ze zjeżdżalnią i 
wieloma innymi opcjami.

Place zabaw ante przeznac-
zone są wyłącznie do użytku 
prywatnego.
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Kotwy do huśtawek można 
znaleźć na stronie 96.

Pl
ac

e 
za

ba
w
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Własny zamek ogro-
dowy!

Wybierz jedną z 4 pods-
tawowych wersji zamku 
ogrodowego ante - zgod-
nie z własnym gustem i 
dostępną przestrzenią

Wieże w różnych rozmi-
arach – małe, średnie, 
duże z oknem okrągłym 
lub ścianą zamkniętą, ze 
zjeżdżalnią i wieloma 
innymi opcjami.

Zamek ogrodowy Arthur 
Wariant 3

Kompletny zestaw z materiałami 
montażowymi składa się z 
następujących elementów 
1 x 40106201 wieża duża                                                
3 x 40107001 ściana z drzwiami 
3 x 40106801 ściana zamknięta 
2 x 40107101 ściana z okrągłym oknem 
1 x 40106701 blanki (zębate   
 zwieńczenie wieży) 
1 x 95150100  zjeżdżalnia falista 3 

m dł.(niebieska)
8 x 95152200 kotwa do huśtawki 
1 x 40107501 mostek siatkowy 
1 x 40106101 wieża średnia 
2 x 40107001 ściana z drzwiami 
1 x 40106801 ściana zamknięta 
1 x 40106901 ściana z oknem 
1 x 40107201 mała ściana 
1 x 40151501 dach 
1 x 95151900 zestaw uchwytów 
 wspinaczkowych

Zamek ogrodowy Arthur 
Wariant 4

Kompletny zestaw z materiałami 
montażowymi składa się z 
następujących elementów 
1 x 40106001 wieża mała 
1 x 40107701 balustrada 
2 x 40107801 balustrada z przejściem 
1 x 40106701 blanki (zębate   
 zwieńczenie wieży) 
1 x 40107301 kładka z liną 
1 x 95150000  zjeżdżalnia falista 2,35 

m dł.(niebieska)
8 x 95152200 kotwa do huśtawki 
1 x 40107401 mostek wiszący z poręczą 
1 x 95151700 kierownica 
1 x 95151800 luneta 
1 x 40106101 wieża średnia 
2 x 40107001 ściana z drzwiami 
1 x 40106801 ściana zamknięta 
1 x 40106901 ściana z oknem 
1 x 40151501 dach

Zamek ogrodowy Arthur 
Wariant 1

Kompletny zestaw z materiałami 
montażowymi składa się z 
następujących elementów 
1 x 40106201 wieża duża 
2 x 40107001 ściana z drzwiami 
6 x 95152200 kotwy do huśtawki 
2 x 40107101 ściana z okrągłym oknem 
1 x 40106701 blanki (zębate 
                       zwieńczenie wieży) 
1 x 40108101 huśtawka modułowa 
1 x 95150100 zjeżdżalnia falista 3 m 
                       dł. (niebieska)

Dł. x szer. x wys. w cm 350 x 463 x 312
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40106301 1

Zamek ogrodowy Arthur 
Wariant 2

Kompletny zestaw z materiałami 
montażowymi składa się z 
następujących elementów 
1 x 40106201 wieża duża 
3 x 40107001 ściana z drzwiami 
2 x 40106801 ściana zamknięta 
2 x 40107101 ściana z okrągłym oknem 
1 x 40106701 blanki (zębate 
                       zwieńczenie wieży) 
1 x 40108201 podwójna huśtawka 
            modułowa 
1 x 95150100 zjeżdżalnia falista 3 m 
                        dł. (niebieska)
6 x 95152200 kotwy do huśtawki

Dł. x szer. x wys. w cm 444 x 463 x 312
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40106401 1

Dł. x szer. x wys. w cm 728 x 124 x 344
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40106501 1

Dł. x szer. x wys. w cm 588 x 325 x 344
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40106601 1

Wszystkie wymiary po-
dano w przybliżeniu w 
cm, wysokość liczona 
od gruntu!

Kotwy do huśtawek 
można znaleźć na 

stronie 96.

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat
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Dach namiotowy
Zwieńczenie średniej i dużej wieży, 
składające się z drewnianej ramy i plandeki.

Dł. x szer. x wys. w cm 124 x 124 x 84
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40151501 1

Balustrada z przejściem
Balustrada z krawędziaków 7 x 7 cm z okrągłymi 
tralkami i przejściem do np. zjeżdżalni falistej.

Dł. x szer. x wys. w cm 98 x 72 x 7
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40107801 1

Blanki (zębate 
zwieńczenie wieży)
Elementy zmontowane 3 x 17 cm. Dostępne do 
wszystkich wież w zamku ogrodowym Arthur.

Dł. x szer. x wys. w cm 130 x 130 x 30
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40106701 1

Ściana zamknięta
Ściana wykonana z desek łączonych na zakładkę. 
Do zastosowania w średniej wieży w górnej części 
oraz w dużej wieży w górnej i dolnej części.

Dł. x szer. x wys. w cm 140 x 98 x 7
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40106801 1

Zestaw podstawowy, duży
Wieża z krawędziaków 9 x 9 cm, dra-
biny zmontowane, możliwa zabudowa 
w postaci ścian i/lub balustrady oraz 
zjeżdżalni falistej. Wysokość podestu 
1,5 m. Zestaw nie zawiera kotew.

Dł. x szer. x wys. w cm 124 x 124 x 290
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40106201 1

Ściana z oknem
Ściana wykonana z desek łączonych na 
zakładkę, z prostokątnym otworem okiennym. Do 
zastosowania w średniej wieży w górnej części 
oraz w dużej wieży w górnej i dolnej części.

Dł. x szer. x wys. w cm 140 x 98 x 7
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40106901 1

Zestaw podstawowy, średni
Wieża z krawędziaków 9 x 9 cm dra-
biny zmontowane, możliwa zabudowa 
w postaci ścian i/lub balustrady oraz 
zjeżdżalni falistej. Wysokość podestu 
1,2 m. Zestaw nie zawiera kotew.

Dł. x szer. x wys. w cm 124 x 124 x 260
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40106101 1

Ściana z okrągłym oknem
Ściana wykonana z desek łączonych na 
zakładkę, z okrągłym otworem okiennym. Do 
zastosowania w średniej wieży w górnej części 
oraz w dużej wieży w górnej i dolnej części.

Dł. x szer. x wys. w cm 140 x 98 x 7
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40107101 1

Zestaw podstawowy, mały
Wieża z krawędziaków 9 x 9 cm, dra-
biny zmontowane, możliwa zabudowa 
w postaci ścian i/lub balustrady oraz 
zjeżdżalni falistej. Wysokość podestu 
1,2 m. Zestaw nie zawiera kotew.

Dł. x szer. x wys. w cm 124 x 124 x 190
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40106001 1

Mała ściana zamknięta
Ściana wykonana z desek łączonych na 
zakładkę. Do zastosowania w średniej i 
małej wieży w dolnej części.

Dł. x szer. x wys. w cm 110 x 98 x 7
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40107201 1

Balustrada z okrągłymi 
tralkami
Balustrada z krawędziaków 7 x 7 cm z 
okrągłymi tralkami. Do zastosowania we 
wszystkich wieżach.

Dł. x szer. x wys. w cm 98 x 66 x 7
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40107701 1

Ściana z drzwiami
Ściana wykonana z desek łączonych na 
zakładkę, z otworem drzwiowym. Do 
zastosowania w średniej wieży w górnej 
części oraz w dużej wieży w górnej i dolnej 
części. W przypadku stosowania na pozio-
mie gruntu można usunąć środkowy rygiel.

Dł. x szer. x wys. w cm 140 x 98 x 7
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40107001 1
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Mostek wiszący
Częściowo zmontowany mostek wiszący z 
poręczą, wykonany z krawędziaków 7 x 7 cm.

Dł. x szer. x wys. w cm 200 x 116 x 80
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40107401 1

Piaskownica zamykana
Zestaw składający się z piaskownicy 
z dzieloną pokrywą, do zabudowy 
modułowej we wszystkich wieżach.

Dł. x szer. x wys. w cm 124 x 124 x 30
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40107901 1

Moduł huśtawki
Z litego drewna konstrukcyjnego o gr. 10 x 10 
cm, w komplecie: jedno siedzisko huśtawki z 
hakami, drabina i materiał montażowy. Ze-
staw nie zawiera kotew. Możliwe opcjonalne 
zamocowanie jednej zjeżdżalni falistej.

Dł. x szer. x wys. w cm 230 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40108101 1

Moduł huśtawki podwójnej
Z litego drewna konstrukcyjnego o gr. 10 x 
10 cm, w komplecie: dwa siedziska huśtawek 
z hakami, drabina i materiał montażowy. Ze-
staw nie zawiera kotew. Możliwe opcjonalne 
zamocowanie jednej zjeżdżalni falistej.

Dł. x szer. x wys. w cm 324 x 180 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40108201 1

Mostek siatkowy
Wszystkie elementy nośne wykonane z 
krawędziaków 7 x 7 cm, z balustradą z 
tralek okrągłych i siatką wspinaczkową.

Dł. x szer. x wys. w cm 230 x 114 x 80
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40107501 1

Drabinka pozioma
Element drabinki z krawędziaków 7 x 7 
cm ze szczeblami, średnica 3,5 cm.

Dł. x szer. x wys. w cm 230 x 116 x 7
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40107601 1

Kładka z liną
Częściowo zmontowana z łukami z 
drewna klejonego i deskami; w zestawie 
lina do wspinania i zestaw mocujący. Do 
montażu przy wieży małej i średniej.

Dł. x szer. x wys. w cm 183 x 50 x 37
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40107301 1

Przejście tunelowe
Zmontowany element do zabudowy w 
małej i średniej wieży w dolnej części.

Dł. x szer. x wys. w cm 102 x 116 x 98
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40108001 1

Ścianka wspinaczkowa
do mostu łączącego Arthur. Z krawędziaków 4 x 7 cm i 
desek o gr. 24 mm (Big 27mm), z uchwytami wspinacz-
kowymi (Big 10 uchwyty wspinaczkowe).

Szer. x wys. w cm 100 x 190 100 x 270
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 40105601 1 40108301 1
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Zestaw podstawowy  
mały

Zestaw podstawowy
średni

Zestaw podstawowy
duży

Kładka z liną ✔ ✔ ×
Blanki (zębate zwieńczenie wieży) ✔ ✔ ✔

Dach namiotowy × ✔ ✔

Balustrada z okrągłymi tralkami ✔ ✔ ✔

Balustrada z przejściem ✔ ✔ ✔

Ściana zamknięta × ✔ góra ✔ góra + dół

Ściana z oknem × ✔ góra ✔ góra + dół

Ściana z drzwiami × ✔ góra ✔ góra + dół

Ściana z okrągłym oknem × ✔ góra ✔ góra + dół

Mała ściana zamknięta ✔ dół ✔ dół ×
Mostek wiszący z poręczą ✔ ✔ ✔

Mostek siatkowy z poręczą ✔ ✔ ✔

Drabinka pozioma × ✔ ✔

Moduł huśtawki pojedynczej z KVH® × ✔ ✔

Moduł huśtawki podwójnej z KVH® × ✔ ✔

Przejście tunelowe ✔ dół ✔ dół ×
Piaskownica zamykana ✔ ✔ ✔

Wieża mała ✔ × ×
Wieża średnia × ✔ ×
Wieża duża × × ✔

Kierownica Możliwy montaż z art. 40107701, 40107801, 40107401 i 40107501

Luneta Możliwy montaż z art. 40107701, 40107801, 40107401 i 40107501

Kosz do koszykówki Montaż przy wieży średniej i dużej z zamkniętą ścianą

Uchwyty wspinaczkowe zestaw 5 szt. Montaż dozwolony do wys. 1,3 m

Zjeżdżalnia falista PE, 235 cm ✔ ✔ ×
Zjeżdżalnia falista PE, 300 cm × × ✔

Kotwa do huśtawki wymagana wymagana wymagana

Maszt flagowy ✔ ✔ ✔

Ścianka wspinaczkowa × ✔ ✔

Ścianka wspinaczkowa BIG × × ✔

Zamek ogrodowy Arthur – możliwości kombinacji elementów

Maszt flagowy
impregnowany ciśnieniowo na zielono, 
z banderą piracką

Dł. w cm Nr  
katalog. Jed. op.

300 40108401 1

Luneta
Wykonana z tworzywa sztucznego z 
plastikową soczewką do montażu na 
otworach okiennych lub balustradach.

Nr  
katalog. Jed. op.

Tworzywo sztuczne 95151800 1

Kierownica
Wykonana z tworzywa sztucznego, do 
montażu przy ścianach lub balustradach.

Nr  
katalog. Jed. op.

Tworzywo sztuczne 95151700 1

Uchwyty wspinaczkowe
Zestaw uchwytów wspinaczkowych do 
montażu. Na ściankach do wys. 1,3 m.

Nr  
katalog. Jed. op.

Tworzywo sztuczne 95151900 1
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Kotwa do huśtawki
Nadaje się do wszystkich huśtawek, ocynkowana.

Dł. w cm 52
Nr 
katalog. Jed. op.

Ocynkowane 95152200 25

Akcesoria do huśtawek i 
placów zabaw
Oprócz kompletnych zestawów fi rma ante ofe-
ruje indywidualne akcesoria do placów zabaw, 
które można uzupełnić lub skompletować we 
własnym zakresie.

Asortyment ten charakteryzuje się wysoką 
jakością, gwarantując najwyższy możliwy 
stopień bezpieczeństwa i długi okres 
użytkowania.

Obręcz treningowa z liną (komplet)
Nr 
katalog. Jednostka opakowania = 1 komplet

Metal/tworzywo sztuczne 95151300 1

Obręcz treningowa w kształcie misia 
(komplet)

Nr 
katalog. Jednostka opakowania = 1 komplet

Tworzywo sztuczne 95151400 1

Zjeżdżalnia falista PE

Wysokość podestu w cm 110 - 130 140 - 160

Długość w cm 235 300
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

niebieski 95150000 1 95150100 1
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Zawieszenie zabezpieczające 
do belek 9 cm i 10 cm

Nr 
katalog. Jed. op.

Metal do belek 9 cm 95150850 1

Metal do belek 10 cm 95150800 1

Siedzisko huśtawki
powierzchnia siedziska ok. 42 cm

Nr 
katalog. Jed. op.

Tworzywo sztuczne 95150500 1

Siedzisko huśtawki, dla małego dziecka
Nr 
katalog. Jed. op.

Tworzywo sztuczne 95151100 1

Siedzisko huśtawki, dla niemowlaka
Nr 
katalog. Jed. op.

Tworzywo sztuczne 95151000 1

Drabinka wspinaczkowa
Lina sizalowa z ocynkowanym pierścieniem do zawiesza-
nia, 5 szczebli z litego drewna bukowego, szerokość 30 
cm, całkowita długość drabiny wspinaczkowej 170 cm

Nr 
katalog. Jed. op.

Drewno/tworzywo sztuczne 95150900 1

Kosz do koszykówki
Ø in cm 45

Nr 
katalog. Jed. op.

Metal 95150400 1

Hak do huśtawki
Ø w cm 10 12

Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

Metal 95150600 10 95150700 10
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Domek ogrodowy dla dzieci Barney
Deski podłogowe 27 mm, konstrukcja nośna z krawędziaków 
9 x 9 cm, z zamykanymi okiennicami, poręczą i zestawem 
montażowym. Wysokość podestu ok. 128 cm, 
opcjonalnie można zamontować 
zjeżdżalnie 300 cm dostępną 
w ofercie ante.

Dł. x szer. x wys. w cm 240 x 197 x 290
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40111001 1

Sosna/ świerk naturalny 40111003 1

Daglezja naturalna 40111070 1

Dla dzieci 
w wieku

3-14
lat

Dł. x szer. x wys. w cm 207 x 125
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40113001 1

Sosna/ świerk naturalny 40113003 1

Daglezja naturalna 40113070 1

Pokrywa do piaskow-
nicy Barney
z materiałem montażowym.
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Domek ogrodowy dla dzieci Felix
Produkt z desek łączonych na zakładkę, opcjonalnie gonty dachowe 
dostępne w ofercie ante.

Optimum: Zestaw z materiałem montażowym, deski 21 mm x 146 mm. 
Dostępne opcje:

• Sosna/ świerk naturalny
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. x wys. w cm 210 x 120 x 180
Nr  
katalog. Jed. op.

Sosna/ świerk naturalny 40111203 1

Daglezja naturalna 40111270 1

Domek ogrodowy dla dzieci  
Felix Optimum

Gonty dachowe Nr  
katalog. Jed. op.

Czarny 95153500 1

Dł. x szer. x wys. w cm 151 x 95 x 21 14 x 31 x 32 19 x 28 x 30 101 x 18 x 14
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

Sosna/ świerk naturalny 40112103 1 40112203 1 40112303 1 40112403 1

Daglezja naturalna 40112170 1 40112270 1 40112370 1 40112470 1

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Uwolnij swoją 
kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy nu-
mer koloru na ostatniej pozycji 
numeru katalogowego.*

Do każdego wybranego od-
cienia koloru ante oferuje 
odpowiednią farbę. Znajd-
ziesz je na stronie 61.

Sosna/ świerk
naturalna – 03

Sosna/ świerk
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Porada dla profesjo-
nalistów

Zalecamy zabezpieczenie 
powierzchni drewnianych 
olejem do drewna.

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat
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Wszystkie wymiary 
podano w przybliżeniu w 
cm, wysokość liczona od 
gruntu!
Place zabaw ante przez-
naczone są wyłącznie do 
użytku prywatnego.

Domek ogrodowy dla dzieci Henry 
Produkt z desek łączonych na zakładkę, opcjonalnie gonty dachowe 
dostępne w ofercie ante.

Optimum: Zestaw z materiałem montażowym, deski z 21 mm x 146 mm. 
Dostępne opcje:

• Sosna/ świerk naturalny
• wstępnie malowane natryskowo w kolorze szarym i antracytowym
• Daglezja naturalna

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Uwolnij swoją 
kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy nu-
mer koloru na ostatniej pozycji 
numeru katalogowego.*

Malowane natryskowo

Szary – 12 Antracytowy – 16

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę.
Znajdziesz je na stronie 61.

Sosna/ świerk
naturalna – 03

Sosna/ świerk

 

Domek ogrodowy 
dla dzieci  
Henry Optimum

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Dł. x szer. x wys. w cm 137 x 146 x 169
Nr  
katalog. Jed. op.

Sosna/ świerk naturalny 40111803 1

wstępnie malowane natryskowo* 401118__ 1

Daglezja naturalna 40111870 1
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Domek ogrodowy dla dzieci Jakob z tablicą 
kredową
Produkt z desek łączonych na zakładkę, opcjonalnie gonty dachowe dostępne 
w ofercie ante.

Optimum: Zestaw z materiałem montażowym, deski 21 mm x 146 mm. 
Dostępne opcje:

• Sosna/ świerk naturalny
• wstępnie malowane natryskowo w kolorze szarym i antracytowym
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. x wys. w cm 141 x 154 x 211
Nr  
katalog. Jed. op.

Sosna/ świerk naturalny 40111803 1

wstępnie malowane natryskowo* 401118__ 1

Daglezja naturalna 40111870 1

Domek ogrodowy dla 
dzieci Jakob Optimum

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Nr  
katalog. Jed. op.

Gonty dachowe czarne 95153500 1

Porada dla profesjonalistów

Zalecamy zabezpieczenie powierzchni 
drewnianych olejem do drewna.

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat



102

Domek ogrodowy dla 
dzieci Moritz
Podłoga o gr. 27 mm, konstrukcja 
nośna z krawędziaków 9 x 9 cm, z 
żaglem przeciwsłonecznym i zestawem 
montażowym, wysokość podestu ok. 
150 cm, impregnowany ciśnieniowo 
na zielono.

Dł. x szer. x wys. w cm 282 x 126 x 302
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40160101 1

Dla dzieci 
w wieku

3-14
lat

Domek ogrodowy dla 
dzieci Tom

Zestaw z deskami podłogowymi 
o gr. 27 mm, konstrukcja nośna z 
krawędziaków 7 x 7 cm, z poręczą 
i zestawem montażowym, wysokość 
podestu ok. 140 cm, impregnowany 
ciśnieniowo na zielono

Dł. x szer. x wys. w cm 240 x 140 x 293
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40160701 1

Dla dzieci 
w wieku

3-14
lat
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Domek ogrodowy dla dzieci Daniel
Zestaw z elementów prefabrykowanych. We wnętrzu poziom do spa-
nia. Deski pióro - wpust o gr. 12,5 mm, okno ze szkła akrylowego.  
Wymiar wewnętrzny domku 220 x 160 cm, impregnowany 
ciśnieniowo na zielono.

Dł. x szer. x wys. w cm 220 x 234 x 220
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo na zielono 40160401 1

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat

Domek ogrodowy dla 
dzieci Elias
Deski podłogowe o gr. 27 mm, 
z tarasem, zadaszeniem i zesta-
wem montażowym, impregnowany 
ciśnieniowo na zielono.

Dł. x szer. x wys. w cm 242 x 163 x 165
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 40160201 1

Dla dzieci  
w wieku

3-14
lat
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Piaskownica Leonie typ 1 i typ 2
Z desek profilowanych 2,7 x 7,0 cm i 2,7 x 14,6 cm, bez dna, z 
pokrywą i zestawem montażowym. 

Dostępne opcje:
• impregnowana ciśnieniowo na zielono 
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. w cm 150 x 150 x 32 120 x 120 x 32
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 40116301 10 40116601 10

Daglezja naturalna 40116370 10 40116670 10

Typ 1 Typ 2

Piaskownica Leonie typ 1, 150 x 150 cm

Piaskownica Leonie typ 2, otwierać

Piaskownica Leonie typ 2, zamknięta

Dla dzieci  
w wieku

1-14
lat
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Piaskownica Ronja
Z desek profi lowanych 1,9 x 9,6 cm, bez dna, z pokrywą
i zestawem montażowym.

Dostępna opcja:
• impregnowana ciśnieniowo na zielono 
• malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-szarym i antracytowym
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. w cm 150 x 150 x 30
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 40116001 10

Malowane natryskowo 401160__ 10

Daglezja naturalna 40116070 10

Dla dzieci 
w wieku

1-14
lat

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Malowane natryskowo

Antracytowy – 45Bazaltowo-szary – 41

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na stronie 
61.

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor.

impregnowana ciśnieniowo 
na zielono – 01

impregnow

Piaskownica Ronja, daglezja, zamknięta
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Piaskownica Lars
Z desek 2,7 x 14,6 cm, bez dna, z 
zestawem montażowym, pokrywa 
dostępna opcjonalnie, impregnowana 
ciśnieniowo na zielono.

Dł. x szer. w cm 150 x 150 x 32
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 40115401 10

Piaskownica Benny
Sześciokątna z desek 2,7 x 14,6 cm, 
siedzisko na obwodzie ok. 14,5 cm, w 
komplecie z zestawem montażowym, 
impregnowana ciśnieniowo na zielono.

Ø w cm 180 x 200 x 32
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 40115101 8

Pokrywa Benny
z desek o gr. 19 mm, impregnowana 
ciśnieniowo na zielono.

Ø w cm 180 x 200
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 40115201 8

Dla dzieci 
w wieku

1-14
lat

Dla dzieci 
w wieku

1-14
lat

Pokrywa
Dł. x szer. w cm 170 x 170

Nr 
katalog. Jed. op.

Tworzywo sztuczne 40150300 1
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Szer. x wys. w cm  226 x 110/160
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 40120501 4

Drążek gimnastycz-
ny Tobi
Z drewna okrągłego o grubości 12 
cm i jaskrawożółtych prętów pozio-
mych (wysokość dowolna), z zesta-
wem montażowym. Impregnowany 
ciśnieniowo na zielono.

Dla dzieci 
w wieku

3-14
lat

Dł. x szer. x wys. w cm 300 x 60 x 70
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 40120201 4

Huśtawka 
równoważna Chris
Drewno toczone, gr. 14 cm, z uch-
wytami i zestawem montażowym. Im-
pregnowana ciśnieniowo na zielono.

Dla dzieci 
w wieku

3-14
lat

Dł. x szer. x wys. 
w cm 102 x 90 x 56

Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 40120101 8

 Daglezja naturalna 40120170 8

Stół dziecięcy
Z zestawem montażowym. 
Dostępna opcja:
• impregnowany ciśnieniowo na zielono 
• Daglezja naturalna

Dla dzieci 
w wieku

3-14
lat
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Zestaw wypoczynkowy Balve
Atrakcyjny wygląd, stabilna konstrukcja i praktyczne schowki pod 
siedzeniami to główne cechy zestawu wypoczynkowego Balve.

Zestaw Optimum zawierający zestaw montażowy, deski o wymiarach 
21 mm x 146 mm. 

Dostępna opcja:

• Sosna/ świerk naturalny
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. x wys. w cm 92 x 65 x 95 169 x 65 x 95 216 x 65 x 95 258 x 171 x 95
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

Sosna/ świerk naturalny 55200003 1 55210003 1 55220003 1 55230003 1

Daglezja naturalna 55200070 1 55210070 1 55220070 1 55230070 1

Balve
Optimum
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Pawilon ogrodowy 
Pia
Bez plandeki dachowej, impregnowa-
ny ciśnieniowo na zielono.

W komplecie:
• 12 słupów     7 x 7 x 210 cm 
• 4 krokwie    7 x 7 x 300 cm 
• 4 belki dachowe    4 x 7 x 221 cm 
• 8 kratek na pnącza   180 x 60 cm
• 1 zestaw montażowy

Potrzebna przestrzeń w cm 300 x 300 x 305
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 65115101 1

Plandeka do pawilonu 
ogrodowego Pia
Poliester, powlekany tworzywem sztucz-
nym, ok. 160 g/m2, wodoszczelny.

Nr  
katalog. Jed. op.

Zielony 95130300 1
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Palety drewniane z kółkami/bez 
kółek
Stabilna konstrukcja z desek 16 mm x 114 mm, kółka ze sta-
bilnymi łożyskami skrętnymi i rolkowymi do samodzielnego 
montażu.

Dostępna opcja:

• Malowane natryskowo w kolorze bazaltowo-szarym, białym i  
 antracytowym 
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. x wys. w cm 80 x 120 x 11,8 80 x 120 x 16
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

Malowane natryskowo** 150955__ 10 158955__ 10

Daglezja naturalna 15095570 10 15895570 10

Paleta drewniana  
80cm x 120cm bez kółek z kółkami

Wybierz żądany kolor.

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na stronie 61.

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

wstępnie malowane natryskowo

Szary – 12 Antracytowy – 16

**Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Drewniana enklawa ogrodowa Schleswig z siedzis-
kiem 
Optimum:  Deski 19 mm x 146 mm, 

Daglezja naturalna 
wstępnie malowane natryskowo w kolorze szarym i antracytowym

Dł. x szer. x wys. w cm 216 x 58 x 185
Nr  
katalog. Jed. op.

wstępnie malowane natryskowo* 551300__ 4

Daglezja naturalna 55130070 4

Kosz ogrodowy  
Schleswig Optimum

Porada dla profesjonalistów

Zalecamy zabezpieczenie powierzchni 
drewnianych olejem do drewna.

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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Huśtawka Hollywood 
z KVH®

Produkowana z litego drewna kon-
strukcyjnego o wym. 10 x 10 cm, 
szerokość ławki 153 cm, z zesta-
wem montażowym, impregnowana 
ciśnieniowo na zielono.

Dł. x szer. x wys. w cm 220 x 180 x 200
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 55100201 1
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Stół piwny
Blat stołu z drewna klejonego z otwo-
rem 40 mm do wstawienia parasola 
przeciwsłonecznego, nogi stołu

wym. 7 x 7 cm, impregnowany 
ciśnieniowo na zielono, z zesta-
wem montażowym i metalowym 
pierścieniem.

Ø x wys. w cm 85 x 105
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 55100001 1
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Stół piknikowy  
Bavaria
Bardzo stabilny, klasyczny zestaw stół 
– ławka, blat z otworem Ø 40 mm na 
parasol przeciwsłoneczny, z zesta-
wem montażowym, impregnowany 
ciśnieniowo na zielono.

Dł. x szer. x wys. w cm 200 x 170 x 74
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane 
ciśnieniowo na zielono 55101101 1
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Ławka bez oparcia Ławka z oparciem Stół

Dł. x szer. x wys. w cm 200 x 40 x 47 200 x 70 x 80 200 x 72 x 77
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 55105101 1 55105201 1 55105001 1

Zestaw Rustika

Zestaw mebli ogrodowych Rustika
Zestaw montażowy w komplecie, wykonany z drewna toczonego, blat 
stołu i siedziska wykonane z mocnych, gładko struganych desek, impreg-
nowany ciśnieniowo na zielono.
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Zestaw wypoczynkowy Taunus
Wykonany ze struganego i szlifowanego drewna iglastego, 
stabilna konstrukcja blatu i siedzisk, z zestawem montażowym, 
impregnowany ciśnieniowo na zielono.
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Ławka bez oparcia Ławka z oparciem Stół

Dł. x gł. x wys. w cm 200 x 37 x 45 200 x 64 x 83 200 x 74 x 75
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 55120101 1 55120201 1 55120001 1

Zestaw Taunus
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Domek dla psa
Tendencja do stosowania naturalnych, zrównoważonych materiałów jest 
również istotnym tematem w aranżacji lokum dla zwierząt domowych. 
Nasz domek dla psa to nowocześnie zaprojektowane i praktyczne mie-
jsce do spania dla Twojego pupila. Wyposażony jest w szufl adę, która 
umożliwia szybkie schowanie szerokiej gamy akcesoriów. Tylne drzwicz-
ki ułatwiają sprzątanie. Poduszka nie wchodzi w skład zestawu.

Zestaw montażowy w komplecie, dostępna opcja: daglezja naturalna.

Dł. x szer. x wys. 
w cm 120 x 120 x 120 98 x 88

Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

Daglezja naturalna 55900070 4

Tapicerka 95131100 4

Domek dla psa

Praktyczna szufl ada na różne przybory, takie jak zabawki, smycze czy 
szczotki.

Tylne drzwiczki ułatwiają czyszczenie i wyjmowanie
poduszki.

Legowisko dla psa
Legowisko dla najlepszego przyjaciela 
człowieka. Zapewnij psu przytulne miejsce, 
które będzie na niego czekało zawsze wte-
dy, gdy będzie mieć na to ochotę.

Legowisko dla psa jest dostarczane w zesta-
wie z odpowiednią poduszką.

Zestaw z materiałem montażowym, dostępna 
opcja: daglezja naturalna.

Dł. x szer. x wys. w cm 100 x 50 x 25
Nr 
katalog. Jed. op.

Daglezja naturalna 55901070 9

Legowisko dla psa

Porada dla profesjonalistów

Zalecamy zabezpieczenie po-
wierzchni drewnianych olejem do 
drewna..



117

Skrzynka drewniana Wenden
Może służyć jako rabata do uprawy ziół na balkonie lub jako miej-
sce do przechowywania. Drewniana skrzynka Wenden do wielu 
zastosowań.

Dostępna opcja:

• wstępnie malowane natryskowo w kolorze szarym i antracytowym

Dł. x szer. x wys. w cm 60 x 38 x 29
Nr 
katalog. Jed. op.

wstępnie malowane natryskowo** 501061__ 6

Skrzynka drewni-
ana Wenden

Podstawa drewniana na kółkach
Powierzchnia ryfl owana, stabilne kółka. 
Dostępna opcja:

• wstępnie powlekane lazurą w kolorze szarym i antracy  
 towym
• Daglezja naturalna

Dł. x szer. x wys. w cm 50 x 50 x 7,4
Nr 
katalog. Jed. op.

wstępnie malowane natryskowo** 158669__ 80

Daglezja naturalna 15866970 80

Podstawa drewniana 50 x 50

Daglezja
naturalna – 70

Daglezja

Uwolnij swoją 
kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy nu-
mer koloru na ostatniej pozycji 
numeru katalogowego.*

wstępnie malowane natryskowo

Szary – 12 Antracytowy – 16

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na stronie 61.

Sosna/ świerk
naturalna – 03

Sosna/ świerk

** Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

** Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).
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ante KVH® - wiata solarna
Transformacja energetyczna jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. W naszym obec-
nym rozumieniu mobilność, oparta na paliwach kopalnych, jest uważana za jedną z głównych przyczyn emisji szkodliwe-
go dla klimatu CO2. Z tego powodu e-mobilność nabiera coraz większego znaczenia. Dlatego na drogach pojawia się 
coraz więcej pojazdów elektrycznych.

Krok w kierunku e-mobilności to jednak dopiero połowa sukcesu. Dopóki będziemy uzależnieni od energii elektrycznej, 
której produkcja powoduje ponowne wydzielanie CO2, nie uda nam się przerwać błędnego koła efektu cieplarnianego. 
Rozwiązaniem jest zdecentralizowana produkcja energii elektrycznej, neutralna pod względem emisji CO2.

Firma ante oferuje rozwiązanie w postaci wiaty solarnej KVH®. Wiata samochodowa, która chroni pojazd przed warun-
kami atmosferycznymi, a jednocześnie wytwarza dla pojazdu energię elektryczną na następną podróż. W ten sposób zm-
niejszasz swoją zależność od dostawcy energii, a dzięki zaoszczędzonym kosztom energii elektrycznej finansujesz swoją 
wiatę samochodową. Zestaw obejmuje wysokiej jakości moduły fotowoltaiczne wraz z montażem, niezbędne okablowa-
nie, falownik o mocy 2,5 kW oraz opcjonalnie stację ładowania, którą można podłączyć do sieci.

Wiata solarna w komplecie, obciążenie śniegiem 125 kg/m², słupy 12 x 12 cm, w komplecie: pokrycie dachowe z 
blachy trapezowej, rynna dachowa z rurą spadową i materiałem mocującym, zestaw nie zawiera kotew.
Szerokość wjazdu: 284 cm, wysokość wjazdu: 225 cm

Dostępna opcja:
• KVH® malowane natryskowo w kolorze: mahoniowy,  
bazaltowo-szary, sosna, biały i antracytowy.

szer.  x dł.  x wys. w cm 358 x 504 x 241
Nr  
katalog. Jed. op.

KVH® malowane natryskowo 602600__ 1

504

180 180

35
8

28
4

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Wyprodukowano 
w Niemczech
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Bangkirai - 10 Pinie - 11

Grau - 12

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji numeru 
katalogowego.*

KVH®  malowane natryskowo

Fotowoltaika
Dzięki ogniwom fotowoltaicznym o mocy 3 kWp i opcjonalnej stacji ładowania wiata samochodowa jest wysoce eko-
logicznym rozwiązaniem pozwalającym na zaopatrywanie własnego domu w samodzielnie wytworzoną energię, a 
dzięki najnowszej technologii ładowania stanowi uzupełnienie konsekwentnej drogi w kierunku e-mobilności.

Dane techniczne, fotowoltaika

Liczba modułów 10

Wydajność 3 kWp (+- 4%)

Typ modułu Monokrystaliczne o mocy 300 W na moduł (producent Trina lub porównywalny)

Falowniki Moc znamionowa AC 2,5 kW  
(producent SMA lub porównywalny)

System montażowy Zaciski do modułów i wsporniki zaciskowe do blachy trapezowej, wkręty mocujące, do 
samodzielnego montażu.

Okablowanie Wstępnie zmontowane kable PV do okablowania DC modułów fotowoltaicznych 
(String). Ze złączem wtykowym, opaskami kablowymi, mocowaniem kabli, prowadnicą 
kabli.

Podłączenie falownika do sieci musi być wykonane
na miejscu przez specjalistyczną firmę elektryczną.

Inne Instrukcja montażu

Opcje Stacja ładowania pojazdów elektrycznych o mocy do 22 kW,
kompatybilna z siecią, zawiera materiały instalacyjne i instrukcje

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę. Znajdziesz je na stronie 61.
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Mahoniowy – 40 Bazaltowo-szary – 41

Biały – 43 Antracytowy – 45

Sosna – 42
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Wiata samochodowa Föhr
Dopuszczalne obciążenie śniegiem 85 kg/m², słupy 9 x 9 
cm, belki podłużne 3 x 12 cm, belki poprzeczne 3 x 12 cm, 
zastrzały 2,1 x 11,8 cm, zestaw montażowy i pokrycie dachu, 
zestaw nie zawiera kotew do słupów i rynny dachowej.

Szerokość wjazdu: 246 cm, wysokość wjazdu: 213 cm
Dostępna opcja:
• impregnowana ciśnieniowo na zielono
• wstępnie malowane natryskowo w kolorze szarym i antracy 
 towym
• daglezja naturalna

szer.  x dł.  x wys. w cm 300 x 502 x 224 
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60175401 5

wstępnie malowane natryskowo 601754__ 5

Daglezja naturalna 60175470 5

Wiata samochodowa Föhr pokrycie dachu PCW

502

30
0

24
6

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, umieszczając dwucyfrowy 
numer koloru na ostatniej pozycji numeru katalo-
gowego.*

wstępnie malowane          
natryskowo

Szary – 12 Antracytowy – 16 Daglezja naturalna – 70

Daglezja

impregnowana 
ciśnieniowo na zielono – 

Impregno-
wana
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blachy bitumiczne

blachy bitumiczne

20
4

280

96
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Wiata samochodowa z dachem dwuspadowym Juist
Dopuszczalne obciążenie śniegiem 125 kg/m², słupy 12 x 12 cm, wiązary zmontowane, pokrycie dachu: 
oszalowanie z desek struganych, zestaw montażowym, papa dachowa, zestaw nie zawiera kotew do słupów 
oraz rynien, impregnowana ciśnieniowo na zielono. Szerokość wjazdu: 256 cm, wysokość wjazdu: 215 

532

180 180

35
3

25
6

Dł. x szer. x wys. w cm 353 x 532 x 303
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60174001 1

Wiata samochodowa  
pojedyncza Juist 1

727

180

35
3

25
6

180 180

Dł. x szer. x wys. w cm 353 x 727 x 303
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60174101 1

Wiata samochodowa  
pojedyncza Juist 2

Dł. x szer. x wys. w cm 288 x 204 x 188
Nr  
katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60230101 1

Schowek na narzędzia Juist 2

Schowek na narzędzia Juist 2
W komplecie: zestaw montażowy, rygle poprzeczne 45 x 45, deski ścienne 18 x 
140 mm, drzwi zamontowane, słupy, zestaw nie zawiera kotew do słupów, impreg-
nowany ciśnieniowo na zielono. 
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Wiata samochodowa Amrum
Dopuszczalne obciążenie śniegiem 125 kg/m², słupy 12 x 12 cm, belki podłużne 4,5 x 14 cm, belki poprzeczne 4,5 x 
12 cm, zestaw montażowy i pokrycie dachu, zestaw nie zawiera kotew do słupów i rynny dachowej.
Szerokość wjazdu: 256 cm, wysokość wjazdu: 220 cm

20
4

280

96

szer.  x dł.  x wys. w cm 288 x 204 x 188
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60230101 1

Daglezja naturalna 60230170 1

730

180 180

30
4

25
6

180

szer.  x dł.  x wys. w cm 304 x 730 x 236 304 x 730 x 236
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60173201 1 60173301 1

Daglezja naturalna 60173270 1 60173370 1

Wiata samochodowa pojedyncza 
Amrum 2 Pokrycie dachu PCW Aluminium - Pokrycie dachu

504

180 180

30
4

25
6

szer.  x dł.  x wys. w cm 304 x 504 x 236 304 x 504 x 236
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60173001 1 60173101 1

Daglezja naturalna 60173070 1 60173170 1

Wiata samochodowa pojedyncza 
Amrum 1 Pokrycie dachu PCW Aluminium - Pokrycie dachu

Schowek na narzędzia Amrum 2
Komplet zawiera: zestaw montażowy, rygle poprzeczne 45 x 45, deski ścienne 
18 x 140mm, drzwi zamontowane, słupy, zestaw nie zawiera kotew do słupów 
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Wiata samochodowa podwójna Baltrum
Dopuszczalne obciążenie śniegiem 125 kg/m², słupy 12 x 12 cm, belki podłużne 4,5 x 18 cm, belki poprzeczne 6 x 16 
cm, zestaw montażowy i pokrycie dachu w komplecie, zestaw nie zawiera kotew do słupów i rynny dachowej. 
Szerokość wjazdu: 534 cm, wysokość wjazdu: 220 cm

szer.  x dł.  x wys. w cm 558 x 204 x 188
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60230201 1

Daglezja naturalna 60230270 1

szer.  x dł.  x wys. w cm 600 x 732 x 244 600 x 732 x 244
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60173601 1 60173701 1

Daglezja naturalna 60173670 1 60173770 1

Wiata samochodowa podwójna 
Baltrum 2 Pokrycie dachu PCW Aluminium - Pokrycie dachu

20
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szer.  x dł.  x wys. w cm 600 x 506 x 244 600 x 506 x 244
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60173401 1 60173501 1

Daglezja naturalna 60173470 1 60173570 1

Wiata samochodowa podwójna 
Baltrum 1 Pokrycie dachu PCW Aluminium - Pokrycie dachu

Schowek na narzędzia Baltrum 2
Dopuszczalne obciążenie śniegiem 125 kg/m², słupy 12 x 12 cm, belki podłużne 
4,5 x 14 cm, belki poprzeczne 4,5 x 12 cm, zestaw montażowy i pokrycie dachu 
w komplecie, zestaw nie zawiera kotew do słupów i rynny dachowej, impregnowa-
na ciśnieniowo na zielono. Szerokość wjazdu: 256 cm, wysokość wjazdu: 215 cm
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Wiata samochodowa Hooge
Dopuszczalne obciążenie śniegiem 125 kg/m², słupy 12 x 12 cm, belki podłużne 4,5 x 14 cm, belki poprzeczne 4,5 x 
12 cm, zestaw montażowy i pokrycie dachu w komplecie, zestaw nie zawiera kotew do słupów i rynny dachowej, impre-
gnowana ciśnieniowo na zielono. 
Szerokość wjazdu: 256 cm, wysokość wjazdu: 215 cm

20
4
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Schowek na narzędzia Amrum 2
Komplet zawiera: zestaw montażowy, rygle poprzeczne 45 x 45, deski 
ścienne 18 x 140mm, drzwi zamontowane, słupy, zestaw nie zawiera kotew 
do słupów, impregnowany ciśnieniowo na zielono.

szer.  x dł.  x wys. w cm 288 x 204 x 188
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60230101 1

szer.  x dł.  x wys. w cm 304 x 504 x 235 304 x 504 x 235
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60175501 1 60175601 1

Wiata samochodowa pojedyncza 
Hooge 1 Pokrycie dachu PCW Aluminium - Pokrycie dachu

szer.  x dł.  x wys. w cm 304 x 730 x 235 304 x 730 x 235
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60175701 1 60175801 1

Wiata samochodowa pojedyncza 
Hooge 2 Pokrycie dachu PCW Aluminium - Pokrycie dachu

504

18096

30
4

25
6

730

132 180

30
4

25
6

180
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Wiata samochodowa podwójna Fehmarn
Dopuszczalne obciążenie śniegiem 125 kg/m², słupy 12 x 12 cm, belki podłużne 4,5 x 18 cm, belki poprzeczne 6 x 16 
cm, zestaw montażowy i pokrycie dachu w komplecie, zestaw nie zawiera kotew do słupów i rynny dachowej, impreg-
nowany ciśnieniowo na zielono. 
Szerokość wjazdu: 534 cm, wysokość wjazdu: 220 cm

szer.  x dł.  x wys. w cm 558 x 204 x 188
Nr 
katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60230201 1

20
4

558

96

Schowek na narzędzia Fehmarn 2
Komplet zawiera: zestaw montażowy, rygle poprzeczne 45 x 45, deski ścienne 
18 x 140mm, drzwi zamontowane, słupy, zestaw nie zawiera kotew do słupów, 
impregnowane ciśnieniowo na zielono.

szer.  x dł.  x wys. w cm 600 x 504 x 244 600 x 504 x 244
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

impregnowana ciśnieniowo na zielono 60175901 1 60176001 1

Wiata samochodowa podwójna 
Fehmarn 1 Pokrycie dachu PCW    Aluminium - Pokrycie dachu

szer.  x dł.  x wys. w cm 600 x 730 x 244 600 x 730 x 244
Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

Kimpregnowana ciśnieniowo na zielono 60176101 1 60176201 1

Wiata samochodowa podwójna 
Fehmarn 2 Pokrycie dachu PCW    Aluminium - Pokrycie dachu

504

60
0

53
4

96 180

730

60
0

53
4

132 180 180
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KVH® - wiata samochodowa Rügen
Dopuszczalne obciążenie śniegiem 125 kg/m², słupy 12 x 12 cm, z pokry-
ciem dachowym, deski pióro - wpust 19 mm, w zestawie podkład bitumiczny, 
rynna z rurą spadową i kompletem elementów mocujących, zestaw nie zawie-
ra kotew do słupów 
Szerokość wjazdu: 284 cm, wysokość wjazdu: 225 cm

Dostępne opcje:
• KVH® naturalny
• KVH® wstępnie malowane natryskowo w kolorze bangkirai, pinia i szary
• KVH® malowane natryskowo w kolorze białym i antracytowym

szer.  x dł.  x wys. w cm 358 x 504 x 241
Nr  
katalog. Jed. op.

KVH® naturalny 60174203 1

KVH® wstępnie malowane naryskowo* 601742__ 1

KVH® malowane natryskowo 601742__ 1

Wiata samochodowa 
pojedyncza Rügen 1 deskowanie dachu, papa bitumiczna

504

180 180

35
8

28
4

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę wierzchnią. Znajdziesz je na 
stronie 61.

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji numeru 
katalogowego.*

KVH® - 03

KVH® naturalny

biały - 43

KVH®  malowane  
natryskowo

KVH®  wstępnie malowane  
natryskowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11 Szary – 12

Antracytowy - 16
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szer.  x dł.  x wys. w cm 304 x 204 x 188
Nr  
katalog. Jed. op.

Sosna/ świerk naturalny 60230303 1

wstępnie malowane natryskowo* 602303__ 1

Malowane natryskowo 602303__ 1

Schowek na narzędzia Rügen 2
Komplet zawiera: zestaw montażowy, rygle poprzeczne 45 x 
45, deski ścienne 18 x 140mm, drzwi zamontowane, słupy, 
zestaw nie zawiera kotew do słupów. 

Dostępne opcje:
• naturalny
•  wstępnie malowane natryskowo w kolorze bangkirai, pinia 

i szary
•  malowane natryskowo w kolorze białym i antracytowym

20
4

280

96

szer.  x dł.  x wys. w cm 358 x 730 x 241
Nr  
katalog. Jed. op.

KVH® naturalny 60174303 1

KVH® wstępnie malowane natryskowo* 601743__ 1

KVH® malowane natryskowo 601743__ 1

Wiata samochodowa 
pojedyncza Rügen 2 deskowanie dachu, papa bitumiczna

730

180 180

35
8

28
4

180
*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Schowek na narzędzia Rügen 2

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy)
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Zalety dachów ante w mo-
delu Rügen i Usedom:
•  Prawdziwe drewno profilowane 

w dachu wiaty samochodowej
• naturalne profile dachowe,
 zabezpieczenie w postaci papy  
 bitumicznej
•  stabilność dzięki profilom 

dachowym o gr. 19 mm
•   wytłumienie hałasu podczas 

deszczu i gradu

Wyprodukowano 
w Niemczech
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szer.  x dł.  x wys. w cm 600 x 504 x 241
Nr  
katalog. Jed. op.

KVH® naturalny 60174403 1

KVH®  wstępnie malowane natryskowo* 601744__ 1

KVH®  malowane natryskowo 601744__ 1

Wiata samochodowa pod-
wójna Usedom 1 deskownie dachu papa bitumiczna

506

60
0

53
4

180 180

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

KVH® - wiata samochodowa podwójna 
Usedom
Dopuszczalne obciążenie śniegiem 125 kg/m², słupy 12 x 12 cm, z pokry-
ciem dachu, deski na pióro - wpust 19 mm, w zestawie podkład bitumiczny, 
rynna z rurą spadową i kompletem elementów mocujących, zestaw nie zawi-
era kotew do słupów.
Szerokość wjazdu: 534 cm, wysokość wjazdu: 225 cm

Dostępne opcje:

• KVH® naturalny
•  KVH® wstępnie malowane natryskowo w kolorze: bangkirai, pinia, szary i 
   antracytowy
•  KVH® malowane natryskowo w kolorze białym

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę wierzchnią. Znajdziesz je na 
stronie 61.

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji numeru 
katalogowego.*

KVH® - 03

KVH® naturalny

biały - 43

KVH®  malowane 
natryskowo

KVH®  wstępnie malowane natrys-
kowo

Bangkirai - 10 Pinia - 11 Szary – 12

Antracytowy - 16
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*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

szer.  x dł.  x wys. w cm 558 x 204 x 188
Nr  
katalog. Jed. op.

Sosna/ świerk naturalny 60230403 1

wstępnie malowane natryskowo* 602304__ 1

Malowane natryskowo 602304__ 1

20
4

558

96

Schowek na narzędzia Usedom 2

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

szer.  x dł.  x wys. w cm 600 x 730 x 241
Nr  
katalog. Jed. op.

KVH® naturalny 60174503 1

KVH® wstępnie malowane natryskowo* 601745__ 1

KVH® malowane natryskowo 601745__ 1

Wiata samochodowa podwójna 
Usedom 2 Deskowanie dachu, papa bitumiczna

732

60
0

53
4

180 180 180

Schowek na narzędzia Usedom 2
Komplet zawiera: zestaw montażowy, rygle poprzeczne 45 x 45, deski 
ścienne 18 x 140mm, drzwi zamontowane, słupy, zestaw nie zawiera 
kotew do słupów.

Dostępne opcje:
• naturalny
• wstępnie malowane natryskowo w kolorze: bangkirai, pinia, szary i 
 antracytowy
• malowane natryskowo w kolorze białym

Die Vorteile der ante  
Dacheindeckung bei  
Rügen und Usedom:

•  Prawdziwe drewno profilowane 
w dachu wiaty samochodowej

• naturalne profile dachowe,   
 zabezpieczenie w postaci papy  
 bitumicznej
•  stabilność dzięki profilom 

dachowym o gr. 19 mm
•   wytłumienie hałasu podczas 

deszczu i gradu
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Wyprodukowano 
w Niemczech
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Dodatkowy artykuł nakładki na słupy nie wchodzą w skład zestawu.Rys.: Tarasowa wiata samochodowa specjalna wersja z drewna klejonego warstwowo (BSH). 
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Tarasowa wiata  
samochodowa EFT 438 / 584 KVH DFT 568 / 790 BSH DFT 628 / 982 KVH DFT 568 / 982 BSH

szer.  x dł.  x wys. w cm 438 x 584 x 350 568 x 790 x 350 628 x 982 x 350 568 x 982 x 350

Nr katalog. Nr  
katalog.

Nr  
katalog.

Nr  
katalog.

KVH® impregnowana ciśnieniowo na 
zielono 60180201 60180401 60180301 60180501

Tarasowa wiata  
samochodowa DFT 628 / 790 KVH

szer.  x dł.  x wys. w cm 628 x 790 x 350

Nr katalog.
KVH® impregnowana ciśnieniowo na 
zielono 60180101

Wiata samochodowa z tarasem
Obciążenie śniegiem 400 kg/m², wysokość wjazdu w świetle 2,20 m. 
Kotwy do słupów w kształcie H, impregnowana ciśnieniowo na zielono.
KVH® - słupki    12 x 12 cm
KVH® - odciągi   12 x 12 cm, 8 x 12 cm
KVH® - belki podłużne  6 x 18 cm
KVH® - belki poprzeczne  8 x 18 cm

Konstrukcja stropu:    Deski typu pióro wpust - Rauspund  
  strugane i fazowane 28 mm, taśma  
  stalowa do wzmoc nienia statycznego, 
  folia uszczelniająca z PVC, Podkładki  
  gumowe pod konstrukcję tarasową.

Schody:   schody ze stopniami z ryflowanych  
   desek tarasowych o grubości 40 mm.

Produkcja na specjal-
ne zamówienie

Należy pamiętać, że tara-
sowa wiata samochodowa 
nie stanowi dopuszczalnej 
zabudowy granicznej ze 
względu na taras.
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*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

*Na końcu numeru katalog. umieścić numer wybranego koloru (dwucyfrowy).

Zadaszenie tarasu Sylt
Zestaw z litego drewna konstrukcyjnego/drewna klejonego krzyżowo, dopus-
zczalne obciążenie śniegiem 125 kg/ m2
słupy 10 x 10 cm, belki podłużne 10 x 14 cm, belka ścienna 6 x 10 cm, 
krokwie 6 x 12 cm, łaty 3,5 x 5,5 cm, zestaw montażowy, pokrycie dachu, 
zestaw nie zawiera kotew do słupów i łączników do mocowania do ściany.

Dostępna opcja:
• KVH® naturalny
• KVH® malowane natryskowo w kolorze sosny, bazaltowo-szarym i 
   antracytowym

Uwolnij swoją kreatywność.
Wybierz żądany kolor, 
umieszczając dwucyfrowy numer 
koloru na ostatniej pozycji numeru 
katalogowego.*

Do każdego wybranego odcienia 
koloru ante oferuje odpowiednią 
farbę wierzchnią. Znajdziesz je na 
stronie 61.
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szer.  x dł.  x wys. 
w cm 323 x 600 x 290 323 x 600 x 290

Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

KVH® naturalny 60200103 1 60201103 1

KVH® malowane
 natryskowo 602001__ 1 602011__ 1

Sylt 2 pokrycie dachu PVC

���

�
�
�

��� ���

�
�
�

szer.  x dł.  x wys. 
w cm 323 x 411 x 290 323 x 411 x 290

Nr 
katalog. Jed. op. Nr 

katalog. Jed. op.

KVH® naturalny 60200003 1 60201003 1

KVH® malowane
 natryskowo 602000__ 1 602010__ 1

Sylt 1

KVH® malowane natryskowo

Bazaltowo-s
zary – 41

sosna – 42

KVH® - 03

KVH® naturalny

Zadaszenie dachowe z pokryciem dachu z PVC

żagiel przeciwsłoneczny

Pokrycie dachu PVC żagiel przeciwsłoneczny

Meble: ante neo.

Antracytowy – 45
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Wiata ante jest idealna 
do parkowania rowerów, 
przechowywania drewna 
opałowego i wielu innych 
zastosowań

Wiata rowerowa
Typ 1 i typ 2

Słupy 9 x 9 x 210 cm, belka podłużna 6 x 12 cm, belka poprzeczna 2,5 x 
14,5 cm, impregnowana ciśnieniowo na zielono, pokrycie dachu PVC przez-
roczyste, zestaw montażowy. Zestaw nie zawiera kotew do słupów.

Typ 1 Typ 2

Dł. x szer. x wys. w cm 202 x 204 x 231 405 x 204 x 231
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 60193001 1 60193101 1

Obudowa wiaty rowerowej z serii ogrodzeń 
Hamburg
Rama 44 x 44 mm strugana, listwy 7 x 94 mm, struktura ryflowana,
Słupki 12 x 30 mm, okucia nierdzewne V2A, impregnowane ciśnieniowo  
na zielono.

Wiata rowerowa

3 szt. do typu 1
5 szt. do typu 2 1 szt. do typu 1/2 1 szt. do typu 1/2

1 szt. do typu 1/2
Słupki z łatami

Szer. x wys. w cm 180 x 180 180 x 70 180 x 100 9 x 9 x 219
Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op. Nr  
katalog. Jed. op. Nr  

katalog. Jed. op.

impregnowane ciśnieniowo 
na zielono 30190001 24 30190501 12 30192301 1 15021501 1

Obudowa wiaty 
rowerowej
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Zadaszenie dachowe z pokryciem dachu z PVC
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PVC - panele profilowane 
przepuszczające światło
Wiaty samochodowe Föhr, Amrum, Baltrum oraz 
zadaszenie tarasu Sylt są dostarczane przez 
fi rmę ante z opcjonalnymi panelami profi lowa-
nymi przepuszczającymi światło z PVC. Panele 
te charakteryzują się wysoką przejrzystością 
optyczną i przepuszczalnością światła. Panele 
mają powierzchnię o wysokim połysku, która 
wymaga minimalnej konserwacji. Mocowanie 
za pomocą blachowkrętów i podkładek dystan-
sowych. Panele profi lowane przepuszczające 
światło z PVC nie zapewniają ochrony przed 
gradem.

Aluminium – panele trapezowe
Wiaty Amrum i Baltrum mogą być opcjonalnie 
wyposażone w wysokiej jakości, niebarwione 
aluminiowe panele trapezowe. Mocowanie za 
pomocą wkrętów samowiercących z pierścieniem 
uszczelniającym.

Deskowanie dachu z podkładem 
bitumicznym
Wiata z dachem dwuspadowym Juist oraz wiaty 
Rugia i Uznam są wyposażone w deskowanie 
dachowe i podkład bitumiczny.
Do tego pokrycia dachowego wymagane są 
dodatkowe arkusze blachy zgrzewanej!
(nie jest to pokrycie dachowe zgodnie z DIN)
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Kotwa H do wiaty samochodowej
Nadaje się do wszystkich wiat samochodowych 8 mm
w tym 2 pręty gwintowane M16 / 200 i 8 nakrętek M16 (w beton).

Kotwa H
Kotwa H do 

słupków 9 do 12 cm

szer, x dł. w cm 8 x 86

Nr katalog.

Ocynkowane 95140800
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Wiata samochodowa ante: Jakość i elastyczność
Szeroki wybór różnych modeli z bogatym wyposażeniem:

Ze schowkiem lub bez schowka na narzędzia, oferujemy również wiaty rowerowe lub tarasowe wiaty samochodowe – 
możemy spełnić niemal wszystkie życzenia.

Zalety wiaty samochodowej są oczywiste:
• Nieoblodzone szyby w zimie

• Ochrona przez 4 sezony: Wiosna, lato, jesień i zima

• Odpowiednio wentylowane miejsce parkingowe

• Otwarta konstrukcja zapewnia długą żywotność samochodu

• Otwarta konstrukcja zapewnia długą żywotność samochodu 

Zalety wiaty samochodowej ante:
• Zastosowanie wysokiej jakości komponentów i precyzyjna produkcja

• Rodzaje i powierzchnie drewna: od impregnowanych ciśnieniowo na zielono poprzez KVH® i BSH aż po daglezję - 
również   w wersji pomalowanej natryskowo.

• Kształty dachów: Dach płaski, dwuspadowy lub tarasowy

• Pokrycia dachowe: PVC- panele profilowane przepuszczające światło, aluminium – panele trapezowe lub dach deskowany  
 z pokryciem bitumicznym

• System farb ante: wiaty samochodowe malowane natryskowo można idealnie łączyć z pomalowanymi natryskowo   
 seriami ogrodzeń. 
 Do montażu osłon maskujących między słupkami wymagane są dodatkowe krokwie i odciągi. Szczegółowe informacje   
 dostępne są na żądanie.

Wnioski o pozwolenie na budowę:
Do każdej wiaty samochodowej z oferty katalogowej ante dołącza odpowiednią analizę statyczną oraz instrukcję montażu, 
która umożliwi montaż doświadczonemu specjaliście. Wszystkie akcesoria wymagane do montażu, takie jak kotwy do 
słupów, należy zamówić w tym samym czasie.

Ponieważ w poszczególnych krajach obowiązują różne procedury zatwierdzania, o szczegóły, których należy przestrzegać, 
należy pytać we właściwym urzędzie budowlanym. Tam też otrzymasz formularz wniosku o pozwolenie na budowę. W przy-
padku produktów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę otrzymają Państwo obliczenia statyczne, opis konstrukcji 
i rysunki budowlane.

Obciążenie śniegiem:
Dopuszczalne podstawowe obciążenie śniegiem podłoża zgodnie z normą DIN 1055-5 wynosi zasadniczo 125 kg/m2 dla 
stref obciążenia śniegiem I - III (z wyjątkiem wiaty Föhr 85 kg/m2). Dla wiaty z dachem tarasowym dopuszczalne obciążenie 
śniegiem wynosi nawet 400 kg/m2 dla stref obciążenia śniegiem I - III. 
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Wskazówki dotyczące 
obciążenia wiatrem zgodnie z 
normą DIN 1055-4 
Pod względem obciążenia wiatrem około 90% powierz-
chni Niemiec można zaliczyć do strefy wiatrowej 1, 2 
lub 3. W tym przypadku obszarów przybrzeżnych Mor-
za Północnego i Morza Bałtyckiego należy je zaliczyć 
do strefy wiatrowej 4, czyli obszar silnie obciążony, 
stanowiący pozostałe 10%. Standardowe analizy 
statyczne dla wiat samochodowych, sprzedawanych 
na terenie całego kraju, uwzględniają pewne „średnie” 
wartości obciążeń śniegiem i wiatrem. Są one opisane 
we wstępie do analizy statycznej wiat samochodowych 
ante.

Wybrane metody obliczania obciążeń należy porównać 
z wymaganiami lokalnymi dla każdej konstrukcji stan-
dardowej. Wymagane wartości obciążenia śniegiem 
i wiatrem można uzyskać od właściwego lokalnego 
organu wydającego pozwolenia na budowę (gmina, 
powiat, miasto).

Jeśli nie masz pewności co do obciążenia śniegiem, 
skontaktuj się z krajową służbą meteorologiczną.
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Strefy obciążenia wiatrem

Wskazówki dotyczące 
obciążenia śniegiem zgodnie z 
normą DIN 1055-5
W 2005 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące 
obciążenia śniegiem i wiatrem. W zależności od 
miejsca budowy, nowe budynki dowolnego typu (w tym 
wiaty) należy przyporządkować do stref obciążenia 
śniegiem i wiatrem (patrz mapy do normy DIN 1055).

W zależności od lokalizacji obliczenia statyczne 
mogą dawać bardzo różne obciążenia. W przypadku 
obciążenia śniegiem we wzorze obliczeniowym wykor-
zystuje się dokładną wysokość nad poziom morza w 
miejscu budowy w celu określenia „obciążenia lokalne-
go”! Obciążenie 75-100 kg/m2 jest wystarczające na 
dużej części terytorium Republiki Federalnej Niemiec, 
natomiast w niskich pasmach górskich i na obrzeżach 
Alp – w strefach obciążenia śniegiem

2a + 3 – pojawiają się szybko zwiększające się 
obciążenia nawet do 350-400 kg/m2.

 
2a + 3 – schnell anwachsende Lasten von bis zu  
350 bis 400 kg/m2.
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Wskazówki dotyczące montażu tarasów
Zalecenia dotyczące pokryć tarasowych
Planując budowę tarasu, należy przestrzegać kilku pods-
tawowych zasad. Niemiecki Gesamtverband Holzhandel 
we współpracy z Arbeitsgemeinschaft Öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständigen für Holz und Holzschutz, 
opracował odpowiednie zalecenia dotyczące stosowa-
nia. Aby zachować wyjątkowe cechy i zalety naturalne-
go materiału, podczas projektowania i montażu należy 
przestrzegać ogólnie znanych zasad rzemiosła i przepisów 
budowlanych. W przypadku drewna tarasowego wilgotność 
drewna musi być dostosowana do lokalnych warunków i kli-
matu. Drewno, które jest zbyt wilgotne lub zbyt suche, może 
później spowodować uszkodzenia konstrukcyjne. Zebraliśmy 
tutaj małe kompendium wiedzy, która pozwoli cieszyć się 
pięknym tarasem przez długi czas. Każdy rodzaj drewna ma 
swoje indywidualne właściwości i wybór powinien być dok-
onywany w zależności od zastosowania, naprężeń, a także 
wyglądu i przeznaczenia.
Zaleganie wilgoci pod deskami i legarami można 
wyeliminować dzięki przepuszczającej wodę strukturze 
podłoża z tłucznia/grysu. Należy również unikać zalegania 
wody na deskach, np. pod stojakami na parasole, doniczka-
mi z kwiatami itp. Ponadto należy zapewnić wystarczającą 
wentylację od spodu naszej podłogi z deski tarasowej. 
Szerokość deski nie powinna przekraczać 146 mm. Każda 
deska musi być przymocowana do konstrukcji nośnej na całej 
szerokości za pomocą co najmniej dwóch wkrętów! 
Te wkręty powinny mieć długość 2,5 razy większą niż 
grubość deski. Należy pozostawić odpowiedni odstęp 
(ok. 5 cm) na końcach desek. Konstrukcja nośna musi być 

zwymiarowana lub wykonana (mocowanie do podłoża) w 
taki sposób, aby była odporna na wypaczenia spowodo-
wane pęcznieniem i kurczeniem się desek i pokryć przez 
cały rok. Łaty lub nawet listwy nie są w stanie zapewnić 
wystarczającej odporności na siły skręcające.
W przypadku drewna miękkiego (świerk, sosna, daglezja 
itp.) grubość desek nie powinna być mniejsza niż 27 mm. 
Odstępy między deskami konstrukcyjnymi wynoszące od 40 
do 50 cm zapewniają, że wypaczenia lub odkształcenia pos-
zczególnych desek spowodowane pęcznieniem i kurczeniem 
się nie przekraczają dopuszczalnych granic i nie powodują 
ryzyka potknięcia. W celu zmniejszenia sezonowego kur-
czenia się i pęcznienia drewna zaleca się zastosowanie 
ochronnej warstwy powierzchniowej; służy ona również do 
zapewnienia lepszego wyglądu powierzchni.

Właściwości i cechy typowe dla drewna:
• Szarzenie powierzchni nie pokrytych warstwą ochronną
• Różnice kolorystyczne
• Drobne pęknięcia włoskowate i pojedyncze sęki
•  Tendencja do wypaczania/wyginania się na skutek skrętu 

włókien
•  Pęknięcia na powierzchni i na końcach desek
 spowodowane obróbką drewna
•  Wykwity żywiczne w niektórych gatunkach drzew iglastych,
 np. sosna i świerk
• Szorstkie miejsca spowodowane anomaliami wzrostu
• Drobne otwory spowodowane przez szkodniki drzewne

Wymienione punkty podkreślają naturalność drewna i dlatego 
nie stanowią powodu do reklamacji.

Dokonując wyboru, należy pamiętać, że drewno może różnie pracować pod wpływem czynników klimatycznych, w zależności 
od pory roku. Dlatego wybór lokalizacji i wybrana konstrukcja mają decydujące znaczenie.

Podczas montażu należy przestrzegać wskazówek zawartych w katalogu oraz w naszej instrukcji montażu. Podczas projektowa-
nia i realizacji należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad oraz stosować się do lokalnych warunków i przepisów.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.ante-holz.de
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Budowa tarasu jest „dziecinnie prosta”. Wykonując 
opisane poniżej czynności w kolejnych krokach, w ciągu 
kilku godzin można wykonać swój wymarzony taras z 
podestów drewnianych lub desek firmy ante. Potrzeb-
ne narzędzia: Wkrętarka akumulatorowa lub wiertar-
ka, klocki dystansowe, sznurek murarski, poziomnica, 
ręczna piła tarczowa, strugarka elektryczna lub szlifierka 
taśmowa albo papier ścierny.

Krok 1 – Przygotowanie podłoża

Najlepszym podłożem jest tłuczeń/grys. Pozwala ono na 
szybsze odprowadzenie wody deszczowej. Wcześniej 
ułożona włóknina zapobiega wyrastaniu chwastów przez 
szczeliny.

Krok 2 – Konstrukcja nośna
Konstrukcja nośna zawsze musi mieć solidne fundamenty. 
Najłatwiej jest to osiągnąć za pomocą płyt betonowych o 
wymiarach 30 x 30 x 4 cm. Należy użyć drewna kon-
strukcyjnego o odpowiedniej grubości w odstępach ok. 
40 - 50 cm (środek do środka). Zaplanować spadek ok. 1 
cm na jeden metr. (Przykład: Dla tarasu o szerokości 450 
cm różnica wysokości od ściany domu do krawędzi tarasu 
wynosi 4,5 cm). W celu wyrównania nierównego podłoża 
lub spadków, do mocowania konstrukcji nośnej nadają się 
fundamenty punktowe – o wymiarach ok. 30 x 30 x 50 
cm (szer. x dł. x gł.) lub, w razie potrzeby, mrozoodporne 
o głębokości 80 cm.

Wskazówka: Zależnie od wielkości należy wykonać 
konstrukcję nośną w postaci ramy lub tymczasowo 
przykręconych desek zamocowanych na początku i na 
końcu konstrukcji. Puste rury i przewody zasilające można 
ukryć pod pokryciem tarasowym. Belki konstrukcji nośnej 
należy zawsze odpowiednio przymocować do fundamen-
tu, w miarę możliwości 2- lub 3-krotnie na każdą belkę. 
Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypaczenia się tarasu 
i odpadnięcia śrub. 

Krok 3 – Wiercenie i skręcanie

50 mm

20 mm

Podczas układania tarasu należy pamiętać o zapewnieniu 
wystarczającego miejsca między deskami. Odstęp między 
deskami powinien wynosić co najmniej 5 mm (w stosunku 
do wymiaru nominalnego deski tarasowej).

Przykładowe wyliczenie: Wymiar nominalny 145 mm 
= odstęp 5 mm; wymiar rzeczywisty 141 mm = odstęp 
9 mm W ten sposób można kompensować zmiany w 
drewnie spowodowane warunkami klimatycznymi. Klocki 
dystansowe zapewniają równomierne rozmieszczenie 
elementów. Przy ścianach domów i innych elementach 
budowlanych należy zachować odleglość wynoszącą 
od 8 do 15 mm. Upewnić się, czy wszystkie wkręty są w 
jednej linii, naciągając sznurek murarski. Aby zapobiec 
pękaniu drewna, należy wstępnie nawiercić i pogłębić 
otwór. Wskazówka: W sklepach specjalistycznych można 
kupić „zestaw do pogłębiania otworów”, który w jednym 
ruchu wykonuje wiercenie i pogłębianie. Należy używać 
wyłącznie wysokiej jakości wkrętów z łbem stożkowym 
ze stali nierdzewnej, co najmniej jakości V2A. Długość 
wkrętu powinna być około 2,5 razy większa od grubości 
deski tarasowej.

Grubość deski/wkręty 20  
do 23 = 5 x 50 mm 
23 do 28 = 5 x 60 mm 
28 do 33 = 5 x 70 mm

Każdą deskę należy przykręcić do konstrukcji nośnej za 
pomocą dwóch wkrętów. Odległość wkrętu od dłuższego 
boku powinna wynosić ok. 2 cm, a od przodu deski tara-
sowej 3-5 cm.

Krok 4 – Przycięcie długości i szlifowanie

Po przykręceniu wkrętów ostrożnie przyciąć deski jeśli to 
konieczne (cięcie poprzeczne) lub pozostawić zwis, jeśli 
jest planowany. Alternatywą jest zlicowanie przyciętego 
końca z deską. Następnie sfazować krawędzie cięcia 
za pomocą elektrycznej strugarki, szlifierki taśmowej lub 
papieru ściernego.

Krok 5 – Obróbka końcowa
Po zakończeniu montażu zaleca się zabezpieczenie 
końcówek desek odpowiednimi olejami. Lekkie zabrud-
zenia, plamy z wody i inne zanieczyszczenia można 
łatwo usunąć za pomocą szczotki drucianej lub papieru 
ściernego. (W przypadku Bangkirai, Mandioquera, Mas-
saranduba i Garapa nie można całkowicie uniknąć tych 
zanieczyszczeń ze względu na długą drogę transportu). 
Aby zachować oryginalny kolor drewna, deski tarasowe 
można impregnować dostępnymi w sprzedaży specjalny-
mi olejami. Należy przestrzegać odpowiednich instrukcji 
producenta.

Instrukcja montażu pokryć tarasowych

W
sk

az
ów

ki
 m

on
ta

żo
w

e 
i w

ła
śc

iw
oś

ci
 d

re
w

na



140

Wskazówki dotyczące montażu płotów
Montaż kratki na pnące rośliny i płotów 
Wiele ogrodzeń osłonowych i kratek na pnące rośliny firmy 
ante można ze sobą łączyć. Wymiary elementów są do 
siebie dopasowane, dzięki czemu można zaprojektować 
je całkowicie indywidualnie. Należy również zwrócić 
uwagę na przykłady możliwych kombinacji na odpowied-
nich stronach katalogu. Montaż ogrodzeń jest niezwykle 
prosty. Postępując zgodnie z poniższymi wskazówka-
mi, Twój projekt postawienia ogrodzenia z pewnością 
zakończy się sukcesem. Poniżej opisano montaż z kotwa-
mi H lub kotwami do słupów z trzpieniem do betonu.

Krok 1 
Wyznaczyć przebieg, ustawienie i całkowitą długość og-
rodzenia, a następnie zaznaczyć je naprężonym sznur-
kiem murarskim. Uwzględnij następujące dane: szerokość 
elementu 178,5 cm + 1,5 cm tolerancja dla kątowników 
L daje odległość między słupami. Aby uzyskać wymiar 
osiowy, wystarczy dodać + 9 cm na grubość słupka, co 
daje 189 cm na element. Teraz można wykopać w odpo-
wiednich miejscach doły fundamentowe o wymiarach 30 
x 30 x 80 cm, zabezpieczyć je przed mrozem.

Krok 2 
Zamontować kotwy H na słupach. Upewnić się, że otwory 
na śruby wywiercono pionowo. Po przykręceniu kotew H 
do słupków
 

umieść słupy w otworze fundamentowym i ponownie 
sprawdzić wymiar osiowy. Następnie wyregulować 
słupy w osi, wysokości i pionie. Po rozciągnięciu sznurka 
murarskiego można również zmierzyć wysokość każdego 
słupka. Tymczasowo usztywnić słupki łatami dachowymi. 
Aby chronić słupy przed wilgocią, należy trzymać je w 
odległości ok. 5 - 10 cm od podłoża/betonu. Kotwy do 
słupów można również wbić bez zamontowanego słupa 
drewnianego, a następnie przymocować słup drewniany 
do kotwy.

Krok 3
Podczas instalacji należy upewnić się, że beton jest 
zagęszczony i na bieżąco sprawdzać położenie słupa. 
Fundamenty betonowe należy układać na powierzchni 
o lekkim nachyleniu na zewnątrz. Pozwala to na szybs-
ze odprowadzanie opadów atmosferycznych. Zapewnić 
wystarczający czas na związanie i wyschnięcie betonu.

Krok 4 
Teraz można usunąć tymczasowe wzmocnienia i 
zamontować elementy. Elementy ogrodzenia należy 
montować z zachowaniem co najmniej 5-10 cm od gra-
nicy działki.

Życzymy wiele radości z użytkowania nowej kratki na 
rośliny pnące lub ogrodzenia osłonowego firmy ante.
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Kotwa wbijana 
Najprostszy sposób na ustawienie słupa. Dzięki kształtowi kotwy (art. 95115000) 
możliwe jest późniejsze wyregulowanie słupa. Wskazówka: Aby uniknąć uszkodze-
nia kotwy podczas jej wbijania, wystarczy przyciąć kawałek słupka na odpowiednią 
długość i użyć go jako pomoc przy wbijaniu. Wysokość ogrodzenia nie powinna 
przekraczać 1,20 m. Jeśli podłoże jest kamieniste lub ogrodzenie jest wyższe, należy 
użyć kotew do słupów do wbetonowania lub zamocowania na kołki.

Kotwy do słupów, do mocowania kołkami
Kotwa do słupków do mocowania kołkami jest odpowiednia do istniejących funda-
mentów lub do montażu na podstawie betonowej. Małe nierówności można wyrównać 
poprzez zastosowanie odpowiednich podkładek.

Kotwy do słupów w kształcie H lub kotwy do słupów z trzpieniem do 
betonu
Aby uzyskać trwałe i stabilne zamocowanie kratek i ogrodzeń w gruncie, najlepszym 
rozwiązaniem jest montaż za pomocą kotew H osadzonych w betonie (a). Alternatywnie 
– do wysokości ogrodzenia 100 cm – można stosować kotwy do słupków z trzpieniem 
do betonu.

(b)

(a)
80 cm

30 cm

Porady:
Elementy mocowania płotów (kątowniki L) są łatwiejsze do zamonto-
wania na słupach przed ich postawieniem. Nie należy zapominać 
o wstępnym nawierceniu otworów. Aby podkreślić walory wizualne 
i jeszcze lepiej zabezpieczyć słupki przed deszczem, zalecamy 
montaż nakładek na słupki.

9 180/178,5 11 180/178,5 911100/98,5

30

80
18

5
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Typowe właściwości drewna
Chropowate miejsca

Podczas cięcia, strugania i frezowania pni 
drzew zwracamy uwagę na ich delikatną 
obróbkę. Niemniej jednak włókna drew-
na biegnące w kierunku przeciwnym do 
kierunku obróbki prowadzą niekiedy do 

powstawania chropowatych miejsc. 
Niestety, nie można uniknąć małych tego typu pasm przy 
cięciach poprzecznych i zaokrągleniach główek.

Pęcznienie i kurczenie się, czyli „pra-
ca drewna”
Tak jak wiele materiałów natural-
nych, komórki drzewa zawierają 
zmagazynowaną wodę. W zależności od 

wilgotności powietrza, woda jest stopniowo uwalniana lub 
wchłaniana, co 
prowadzi do zmiany objętości. Impregnacja próżniowo-
ciśnieniowa powoduje nasycenie drewna roztworem 
impregnującym. Ze względu na strukturę, drewno podczas 
suszenia kurczy się do 8% na grubości i szerokości – a w 
kierunku wzdłużnym prawie wcale (0,3%). Należy wziąć 
pod uwagę to zjawisko kurczenia się drewna podczas pro-

jektowania i obróbki konstrukcyjnej.

Pleśń i sinizna
Szczególnie w ciepłych okresach drew-
no może być atakowane przez grzyby 

powodujące siniznę na jego powierzchni. Grzyby te nie 
niszczą jednak drewna i dlatego nie mają wpływu na jego 
wytrzymałość. Po zaimpregnowaniu 
drewna atak grzybów zostaje zatrzymany. Wcześniej 
dotknięte chorobą obszary mają ciemniejszy kolor. Podczas 
przechowywania drewna świeżo zaimpregnowanego w 
procesie próżniowo-ciśnieniowym, mogą czasami wystąpić 
„plamy pleśniowe”, spowodowane atakiem grzybów 

pleśniowych. Nie są one jednak powodem 
do niepokoju i można je zetrzeć lub sto-
pniowo będą one zanikać pod wpływem 
czynników atmosferycznych.

Suche pęknięcia, wypaczenia
Ze względu na różną gęstość drewna i jego rozrośniętą 
strukturę, opisany w poprzednim punkcie proces pęcznienia 
i kurczenia nie przebiega równomiernie. W konsekwencji 
powstają tzw. pęknięcia 
suche, które jednak nie mają wpływu na właściwości staty-
czne i wytrzymałość drewna. Pęknięcia suche nie powinny 
budzić zastrzeżeń i nie stanowią podstawy reklamacji.

Szczególne właściwości naturalnego produktu – 
drewna
Coraz więcej osób dostrzega zalety naturalnych 
materiałów i na nowo odkrywa drewno jako materiał 
budowlany. Drewno łączy w sobie wiele wyjątkowych 
właściwości: izolacja termiczna, akustyczna, wysoka 
wytrzymałość przy dobrej sprężystości, wysoka odporność 
na 
obciążenia, łatwa obróbka i wiele innych. Kto pozna i po-
kocha drewno, ten z chęcią zaakceptuje jego szczególne 
właściwości. Nie są one podstawą do reklamacji.

Trwałość drewna
Różne rodzaje drewna różnią się nie tylko cechami wizu-
alnymi, ale także trwałością. Drewno takie jak daglezja, 
może być optymalnie przygotowane do wykorzystania 
w ogrodzie poprzez konstrukcyjne zabezpieczenie drew-
na. Trwałość drewna sosnowego zwiększa się poprzez 
impregnację próżniowo-ciśnieniową (KDI).

Sęki i naturalny rysunek słojów drewna
Drzewo nie rośnie prosto jak świeca. Może 
mieć swoisty rysunek słojów i różną ilość 
widocznych sęków. Sęki, które są mocno 
przytwierdzone do drewna przynajmniej w 
jednym punkcie, jak również ich liczba,

nie oznaczają obniżenia jakości drewna ogrodowego.

Wydzielanie żywicy
Drewno zmienia swoją objętość i gęstość w 
trakcie przechowywania i obróbki. Zjawis-
kiem występującym w przypadku drewna 
miękkiego podczas tego procesu jest 
przesiąkanie żywicy na powierzchnię. 

Jest to całkowicie normalne zjawisko, któremu można 
zaradzić, skrobiąc wykwit i ostrożnie usuwając go 
terpentyną.

Drewno impregnowane: Wykwity solne
Podczas impregnacji próżniowo-
ciśnieniowej sole miedzi wnikają głęboko 
w drewno i chronią je przed pleśnią oraz 
atakiem insektów. Zielonkawe i białawe 
miejsca na powierzchni drewna nie 

powinny budzić zastrzeżeń, ponieważ jest to żywica, która 
została zabarwiona przez sole.
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Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa
Bez skutecznej ochrony chemicznej drewno stosowane 
na zewnątrz jest narażone na duże ryzyko porażenia 
przez szkodniki roślinne i zwierzęce. Zanurzanie, natrys-
kiwanie i malowanie nie zapewniają trwałej ochrony. 
ante impregnuje drewno w nowoczesnych, sterowanych 
komputerowo instalacjach do naprzemiennej impregnacji 
próżniowo-ciśnieniowej z zastosowaniem urzędowo do-
puszczonych bezchromowych środków do konserwacji 
drewna. Ta technika impregnacji chroni środowisko i 
gwarantuje trwałą ochronę drewna, której nie trzeba 
odnawiać przez długi czas!

ante Zalety krawędziaków z drewna klejone-
go krzyżowo
Wszystkie słupy ante są cięte z wysokiej jakości drewna 
klejonego krzyżowo, tzn. rdzeń pnia jest rozszczepiony, 
a pękanie i skręcanie ograniczone do minimum..

Wielopniowa jakość ante standard jakościowy

Otwory po owadach
W świerku mogą sporadycznie występować małe ot-
wory. Są to otwory spowodowane przez szkodniki, 
które występują tylko na żywych drzewach. Przed 
dalszą obróbką szkodnik ginie i nie ma zagrożenia dla 
przyległych elementów konstrukcyjnych.

Gra kolorów
Każde drzewo jest wyjątkowe. Jego kształt, 
kolor i rysunek słojów wyróżniają go nawet 
po obróbce. Ta piękna, naturalna gra ko-
lorów podkreśla charakter i żywy
wygląd drewna. Drewno nie wchłania 

równomiernie roztworu impregnującego podczas impreg-
nacji w zbiorniku ciśnieniowym ze względu na różnice w 
gęstości. Różnice w kolorze wyrównują się z czasem pod 
wpływem czynników atmosferycznych i promieniowania 
słonecznego UV, tworząc różne odcienie szarości. Niektóre 
gatunki drewna pokrywają się piękną szarą patyną. To na-
turalne szarzenie nie ma wpływu na użyteczność i trwałość 
produktów.

Konstrukcyjna ochrona drewna
Aby można było cieszyć się produktami przez długi czas, 
oprócz naturalnej trwałości drewna należy uwzględnić 
we wszystkich konstrukcjach zewnętrznych strukturalną i 
chemiczną ochronę drewna. Poniżej przedstawiamy kilka 
przykładów konstrukcyjnej ochrony drewna w ogrodzie:

Właściwości drewna iglastego Daglezja Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa

Główne kraje pochodzenia Europa Środkowa Europa Północna i Środkowa

Twardość / m3 średnia / 450 - 500 kg średnia / 550 kg

Gałęzie/kolor drobne i grube gałęzie rozłożone gwiaździście/żółtawe drobne i grube gałęzie/impregnowane ciśnieniowo na zielono

Pękanie średnie i niskie średnie i wysokie

Wypaczanie/zawartość żywicy średnie/rzadko średnie/średnia i znaczna

Obróbka prosta, zalecane wstępne wiercenie prosta, zalecane wstępne wiercenie, obróbka 
miejsc cięcia

Właściwości powierzchniowe ryflowane, gładkie, przy sękach lekko szorstkie ryflowane, gładkie, przy sękach lekko szorstkie

Szczególne
właściwości

– dobry stosunek ceny do jakości
– łatwa obróbka
– niewielka podatność na pęknięcia
– trwałość

–  dobry stosunek ceny do jakości

Pęcznienie i kurczenie średnie średnie

Wydostające się składniki drewna możliwe żywice możliwe żywice i sole impregnujące

Odstęp konstrukcji nośnej przy tarasach 40 – 50 cm przy 27 mm 30 – 40 cm przy 19 mm
40 – 50 cm przy 27 mm
50 cm przy 30 mm

Trwałość na zewnątrz budynków dobra, bez bezpośredniego kontaktu z glebą bardzo dobra

Wytrzymałość* 3 3 - 5 bez obróbki

Otwór do odpływu wodySłupek z nakładką Słupek z zaokrągloną 
główką
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Dystrybutorzy ante:

Drewno w centrum uwagi

ante Haus und Garten GmbH & Co. KG 
Im Inkerfeld 1  
59969 Bromskirchen-Somplar
Niemcy 
tel.: +49 2984/308-250 • faks: +49 2984/308-500 
hug@ante-holz.de
www.ante-holz.de

Zmiany w ofercie zastrzeżone.
Wymiary są przybliżone i mogą się różnić o maksymalnie 5%. Możliwe błędy w druku. Przedruk (w tym fragmentów) tylko za uprzednią pisemną zgodą.

Różnice kolorystyczne mogą wynikać z technologii druku. Rysunków produktu nie należy traktować jako prezentacji fachowej instalacji. Stan na styczeń 2022 r.
ante Copyright 2022. Obowiązują nasze ogólne warunki dostawy i płatności, które można znaleźć na stronie www.ante-holz.de


