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SOLIDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

30 LAT TRADYCJI
Firma Pref-Bet s.c.
rozpoczęła swoją
działalność na początku lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku i przez cały ten czas pracuje
nad doskonaleniem swych produktów.
O naszym sukcesie decyduje niecodzienne
połączenie tradycji rzemieślniczych
z najnowszymi technologiami używanymi
w procesie produkcji. Zajmujemy się
produkcją, sprzedażą oraz montażem
ogrodzeń: łupanych, betonowych,
systemowych, modułowych, metalowych,

drewnianych o zróżnicowanym wzornictwie
i wymiarach.
Oferowane przez nas ogrodzenia cieszą się od
lat dużym uznaniem klientów, posiadają
renomę estetycznie wykonanych, solidnych
i trwałych. Posiadamy nowoczesny zakład
produkcyjny oraz zatrudniamy
wykwalifikowaną kadrę techniczną.
Kierujemy do Państwa ofertę o charakterze
kompleksowym obejmującym wszystkie etapy
inwestycji: pomiar terenu, profesjonalne
doradztwo, ofertę produktową dostosowaną
do przeznaczenia i architektury Państwa
obiektu, oraz fachowy montaż ogrodzenia.
Oferta proponowanych przez nas ogrodzeń
jest bardzo duża, przez co znajduje
uniwersalne zastosowanie: od posesji
prywatnych po obiekty przemysłowe
i publiczne.Indywidualne i elastyczne
podejście do potrzeb klienta pozwala nam
realizować nietypowe zamówienia.
Ogrodzenie z jednej strony stanowi granicę
pomiędzy światem zewnętrznym, a naszym
domem, dając swoistą ochronę i poczucie
prywatności; z drugiej - odzwierciedla
ducha domu oraz podkreśla jego charakter
i urodę.
Serdecznie zapraszamy do zapoznanie się
z naszą ofertą.
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OGRODZENIA ŁUPANE

System ogrodzeniowy imitujący naturalny piaskowiec.
Tworzą go łupane pustaki betonowe o różnych wymiarach,
kształtach i kolorach.

OGRODZENIA DUPLEX
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Ogrodzenia ze stali zabezpieczone przez ocynkowanie
ogniowe oraz malowanie proszkowe

str. 14

OGRODZENIA MODUŁOWE

Systemy modułowe to szybki i prosty montaż
bez konieczności spoinowania. Imituje ogrodzenie
z piaskowca, komienia naturalnego, klinkieru.

OGRODZENIA METALOWE
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Najczęściej wykonane są z płaskowników,
kątowników, prętów o okrągłym przekroju,
czy pełnej stali, zakończonych różnego rodzaju grotami.
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OGRODZENIA DREWNIANE
Sztacheta z drewna sosnowego,
zabezpieczenie sztachet trwałą szlachetną
lakierobejcą lub drewnochronem.

OGRODZENIA BETONOWE

str. 22

Kilkadziesiąt różnych wzorów, które idealnie
komponują się w otoczeniu, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa.

OGRODZENIA SYSTEMOWE

str. 26

Panele systemowe mogą być użyte jako ogrodzenia firm,
obiektów szkolnych, sportowych, handlowych,
ale także prywatnych posesji.

OGRODZENIA

ŁUPANE
Wykonane z najlepszych materiałów,
ogrodzenia z pustaków łupanych oraz
kształtek łupanych nadadzą
niepowtarzalny styl Państwa
otoczeniu. Obok nieprzeciętnej
stylistyki wyróżnia je trwałość
i solidność, tak charakterystyczna dla
wszystkich wyrobów firmy Pref-Bet.

Nowością proponowaną przez firmę Pref-bet jest
system ogrodzeniowy imitujący naturalny
piaskowiec. System tworzą łupane pustaki i
kształtki betonowe o różnych wymiarach,
kształtach i kolorach.
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System betonowych pustaków
imitujących naturalny piaskowiec
pozwala na szybkie wymurowanie
ogrodzenia o szerokości 22 lub 38 cm
i wysokości odpowiadającej
modułowi 16 cm (wysokość
pojedyńczego elementu). W skład
systemu wchodzą: pustaki i belka
podwalinowa na fundamenty, pustaki
przeznaczone na słupki
i podmurówki oraz daszki wieńczące,
dwu i czterospadowe. Zamiast
pustaków łupanych fundamentowych
można użyć kształtek z elastycznymi
łącznikami.

Zaletą rozwiązania jest prosty i szybki montaż.
Konstrukcja pustaków pozwala na szybkie łączenie
elementów względem siebie, oraz eliminuje
czasochłonny proces spoinowania i fugowania
montowanego ogrodzenia.
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OGRODZENIA

ŁUPANE
Kolorystyka:

złota jesień D1
złota jesień D2

NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

biały

www.pref-bet.pl

WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ

żółty

WYTRZYMAŁOŚĆ NA USZKODZENIA
grafitowy
czerwony

brązowy
szary

Montaż:
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Bloczki fundamentowe muruje się tylko
pod słupkami, na głębokości poniżej strefy
przemarzania gruntu. Na wierzchu
w specjalnych wpustach
osadza się
żelbetową belkę podwalinową stanowiącą
oparcie dla podmurówki.
W zależności od długości belki rozstaw

osiowy fundamentów i słupków wynosi 238
lub 288cm. W otwory pustaków
fundamentowych wpuszcza się pręty
zbrojeniowe o wysokości słupków
ogrodzenia, a następnie całość betonuje
i izoluje przeciwwilgociowo. Na
przygotowanej podwalinie ustawia się

pustaki podmurówki, łącząc klejem
montażowym lub specjalną zaprawą
uszczelniającą. Po wypoziomowaniu
otwory wewnątrz pustaków wypełnia się
plastycznym betonem. Słupki muruje się
z dwuelementowych pustaków, układając
je od razu na fundamencie lub na

podmurówce. W otworach umieszcza się
wypuszczone z fundamentów zbrojenie
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OGRODZENIA

ŁUPANE
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OGRODZENIA Z KSZTAŁTEK ŁUPANYCH

OGRODZENIA Z PUSTAKÓW ŁUPANYCH

Pustak
łupany
16
26

12

8

waga elementu:
ok. 19,20kg

16

38
22

Kształtka
(podmurówka)

Pustak łupany
(podmurówka)

Pustak łupany (słupek)

16

waga elementu:
ok. 19,20kg
22

38

22

waga elementu:
ok. 12kg

Pustak łupany
(słupek)
16
12
38
26

Pustak łupany
(podmurówka)
16

waga elementu:
ok. 25,50kg
38

waga elementu:
ok. 25,50kg

38
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OGRODZENIA

KOSTKA BRUKOWA

ŁUPANE
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Idąc na przeciw oczekiwaniom
naszych Klientów ofertę poszerzyliśmy
o kostkę brukową, która idealnie
komponuje się z kolorem
ogrodzeń łupanych

7,8

Kształtka
łupana

Kształtka narożna
słupkowa (prawa)

10

Kształtka narożna
słupkowa (lewa)

10

waga elementu:
ok. 1,70kg

waga elementu:
ok. 1,70kg

24,5

waga elementu:
ok. 1,80kg

20,3

20,3

10

Kształtka
podmurówkowa (prosta)

10

7,8
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SYSTEM OGRODZEŃ DUPLEX
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Trwały i solidny system

Wymiary przęsła:
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200cm x 100cm
200cm x 150cm
200cm x 175cm
250cm x 100cm
250cm x 150cm
250cm x 175cm

Trwały i solidny system oparty o klasyczne
wzory historyczne wykonany wg najlepszych
dostępnych technologii produkcji wyrobów
stalowych.
Wszystkie oferowane produkty stalowe są
zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe
oraz malowanie proszkowe, zapewniając

naszym klientom długoletnią ochronę
antykorozyjną i gwarancję wysokiej jakości.
Prezentowany system to kompletny zestaw
elementów potrzebnych do ogrodzenia posesji.
Niezależność naszego systemu pozwala na
bezproblemowe połączenie z innymi istniejącymi
już ogrodzeniami.
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MODUŁOWE

Kamień mały

Łupanka mała

Piaskowiec mały

wymiary:
23cm x 23cm x 23cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

wymiary:
27cm x 27cm x 29cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

wymiary:
23cm x 23cm x 23cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

Systemy modułowe to szybki i prosty
montaż bez konieczności spoinowania.
Imituje ogrodzenie z piaskowca,
komienia naturalnego, klinkieru.
Można je również malować farbami
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OGRODZENIA

zewnętrznymi.
Wypełnienie przęseł ogrodzeniowych
pozostawiamy do dyspozycji klienta, co
pozwala na swobodne wpasowanie się
w otoczenie.

Kamień duży

Łupanka duża

Piaskowiec duży

wymiary:
34cm x 23cm x 23cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

wymiary:
42cm x 23cm x 29cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

wymiary:
35cm x 24cm x 23cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm
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OGRODZENIA

MODUŁOWE

Przykłady wypełnień ogrodzeń modułowych:

Cegła mała

Skała mała

Kostka mała

wymiary:
24cm x 24cm x 24cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

wymiary:
26cm x 26cm x 26cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

wymiary:
25cm x 25cm x 24cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

www.pref-bet.pl

wypełnienie ogrodzeniem metalowym ocynkowanym DUPLEX

wypełnienie ogrodzeniem metalowym tradycyjnym

Cegła duża

Skała duża

Kostka duża

wymiary:
38cm x 24cm x 24cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

wymiary:
43cm x 26cm x 26cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

wymiary:
36cm x 25cm x 24cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

wypełnienie sztachetkami drewnianymi
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METALOWE
Ogrodzenia metalowe najczęściej wykonane są z płaskowników, kątowników, prętów
o okrągłym przekroju, czy pełnej stali, zakończonych różnego rodzaju grotami.
W celu zabezpieczenia przed korozją mogą być ocynkowane, chromowane, pomalowane
specjalną farbą antykorozyjną oraz farbą do metalu.
W ofercie posiadamy bardzo duży wybór ogrodzeń metalowych, które charakteryzują się
przede wszystkim ponadczasowością, estetyką i trwałością.
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OGRODZENIA
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METALOWE

OGRODZENIA
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Sztacheta z drewna sosnowego, dodatkowo przed obróbką
suszona. Gwarancja jakości.
Przęsła wykonujemy na zamówienie.
Posiadamy sztachety od L = 7cm do L = 13cm, H = 80 cm
do H = 175 cm.
Sztachety mocowane są na wkręty lub śruby do profilu
zamkniętego 40/20/2.
Zabezpieczenie sztachet 2-3 krotnie trwałą szlachetną
lakierobejcą lub drewnochronem, daje trwałą, elastyczną oraz
bezpieczną ochronę przed szkodnikami i warunkami
atmosferycznymi.
Kolorystyka lakierobejcy pozwala na dopasowanie do
otoczenia, dając zadowolenie i satysfakcję całej inwestycji.
Prowadzimy również sprzedaż samych sztachet na
zamówienie, bez wykonywania gotowego przęsła.

od 80cm

13

DREWNIANE
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OGRODZENIA

od 80cm

200cm

20
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BETONOWE
W naszej ofercie znajdziecie
Państwo ponad 30 różnych
wzorów ogrodzeń
betonowych, które idealnie
komponują się w otoczeniu
posesji prywatnych, obiektów
użyteczności publicznej, czy
obiektów przemysłowych.

22

1.

5.

6.

7.

8.

2.

9.

10.

11.

12.

3.

13.

14.

15.

16.

4.

17.

18.

19.

20.

www.pref-bet.pl

OGRODZENIA
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BETONOWE
Produkowane przez firmę PREF-BET s.c.
ogrodzenia betonowe charakteryzują się
wysoką jakością poprzez zastosowanie w
procesie produkcyjnym najlepszej jakości
surowców: cementu CM 42,5 I, zbrojenia
prętami żebrowanymi (wszystkie elementy
zbrojeń są zgrzewane), piasku płukanego
jednakowej granulacji.
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OGRODZENIA
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SYSTEMOWE
Panele systemowe mogą być użyte
jako ogrodzenia firm, obiektów
szkolnych, sportowych, handlowych,
ale także prywatnych posesji. Grubość
drutu, wielkość oczek oraz przegięcia
siatki zapewniają sztywność i trwałość
wykonanego ogrodzenia.
Ogrodzenie systemowe (panelowe)
jest zawsze zabezpieczone powłoką
antykorozyjną (cynkowanie ogniowe).

Do ogrodzeń systemowych proponujemy gotową
podmurówkę oraz łączniki (pustaki) wykonane
z prefabrykowanych elementów betonowych, posiadających
dużą wytrzymałość i odporność na działanie czynników
atmosferycznych. Wykonanych z betonu klasy B 15,
zbrojonych prętem żebro
8, zapewniających stabilny
fundament. Do wyboru w formie gładkiej powierzchni, bądź w
formie cegiełki.
Tego typu system znajduje szerokie
zastosowanie w całej branży ogrodzeń,
gdyż jest szybszy w montażu i tańszy od
wylewanej tradycyjnej podmurówki.

SŁUPEK
SIATKA
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OGRODZENIA

ŁĄCZNIK (PUSTAK)
PODMURÓWKA

Łączniki (pustaki)

23cm

26

25cm

Wymiary murków:
241cm x 23cm x 7cm
oraz
241cm x 25cm x 6cm
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