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Szanowni Państwo,

oddaję na Państwa ręce najnowszy katalog 
produktów firmy Konsport. Znajdą w nim 
Państwo sprawdzone rozwiązania w wy-
daniu tradycyjnym oraz nowoczesnym, ale 
również wiele nowości. Dzięki tak szerokie-
mu wachlarzowi produktów, ogrodzenia 
Konsport można dopasować do każdego ro-
dzaju zabudowy.

Ze swojej strony chciałbym zapewnić, że 
dokładamy wszelkich starań, aby nasze 
ogrodzenia oraz akcesoria były najwyższej 
jakości. Stoi za nami 30 lat doświadczenia                
i doskonalenia procesów produkcyjnych,        
a ponadto zgrany i energiczny zespół, któ-
ry wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom        
i oczekiwaniom.

Zachęcam do zapoznania się z katalogiem 
oraz kontaktu z nami.

Dear Sirs, 

I present to you the newest catalogue of 
Konsport’s products. You will find there 
proven solutions presented in a modern or 
traditional way, as well as many novelties. 
Thanks to such a wide variety of products, 
Konsport’s fences can be matched with any 
type of infrastructure.

I would like to assure you that we are ma-
king every effort for our fences and accesso-
ries to be of the highest quality. We have 30 
years of experience and  improving our pro-
duction processes. Furthermore our team 
is in sync as well as energetic so as to meet 
your needs and expectations.

I encourage you to acquaint yourselves with 
our catalogue and to contact us.
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Muszę przyznać, że świadomość tego, jak kreatyw-
nymi i skrupulatnymi ludźmi są nasi Klienci jest dla 
mnie i dla mojego zespołu wielkim wyzwaniem, 
ale też ogromną satysfakcją, że od 30 lat jesteśmy 
zdolni dostarczać naszym Klientom coraz to now-
szych rozwiązań, a tym samym zaspokoić gusta co-
raz bardziej wymagających Konsumentów. 

Wiedza, zdobyte doświadczenie jak również za-
awansowana technologia to podstawa sukcesu 
naszej firmy. Nigdy nie zapominam, że mam przy-
jemność pracować z niezwykłymi ludźmi, a owoca-
mi naszej wspólnej pracy są produkty najwyższej 
jakości, które Państwu oferujemy.

I need to admit that being aware of how creative 
and scrupulous our clients are is for me and my 
team a great challenge, but also it gives us mas-
sive amounts of satisfaction, that for 30 years we 
have been able to provide our clients with more 
modern solutions and therefore satisfy our more 
and more demanding consumers. 

The knowledge, experiences gained as well as 
the advanced technology is the foundation of our 
company’s success. I never forget that I have a ple-
asure of working with extraordinary people, and 
the fruits of our cooperation are the products of 
highest quality, that we offer to you.



Inspiracje
inspirations

Konsport to firma z tradycjami. Chociaż 
mamy za sobą lata doświadczeń i cenimy 
sobie nasze osiągnięcia, to nie jesteśmy 
zapatrzeni w przeszłość. A wręcz przeciw-
nie. Skupiamy się na przyszłości, na no-
wych wyzwaniach i na tym, co nas jeszcze 
czeka. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom na-
szych Klientów, nie poprzestajemy na 
sprawdzonych rozwiązaniach. Proponu-
jemy wiele nowości oraz doskonalimy 
dotychczasowe produkty. Wciąż szukamy 
inspiracji, by uzyskać ciekawe linie projek-
towe i zaskakiwać różnorodnymi forma-
mi oraz kształtami. Nie ustajemy również       
w poszukiwaniach nowych technologii, 
ułatwiających obróbkę materiału. 

Nowe projekty traktujemy jak wyzwa-
nia, którym musimy sprostać. Wkładamy            
w nie wiele pracy, lecz także i serca. Dą-
żymy do perfekcji, aby sprostać wymaga-
niom Klientów. 

Konsport is the company with traditions. 
Though we have many years of experien-
ce and we value our achievements, we do-
n’t fix our attention on the past. Quite the 
opposite. We focus on the future, the new 
challenges and things that still await us. 

To meet the expectations of our Custo-
mers, we don’t stop at proven solutions. 
We offer many new products and we im-
prove the existing products. We still se-
arch for inspiration in order to obtain in-
teresting project lines and to surprise with 
varied forms and shapes. We also perse-
vere in searching new technologies, facili-
tating the processing of material. 

We treat new projects as challenges, which 
we have to meet. We put much work, but 
also heart into them. We strive for perfec-
tion in order to meet the requirements of 
Customers. 
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Paleta kolorów
Color palette

Kolor ogrodzenia jest kwestią bardzo 
istotną. Dokładamy wszelkich starań, aby 
nasze produkty idealnie odpowiadały na 
potrzeby Klientów. Warto podkreślić, że 
naszym ogrodzeniom nadajemy niepo-
wtarzalny charakter dzięki strukturom 
metalizowanym. Używamy barwników naj-
lepszej jakości, a nasza malarnia należy do 
najnowocześniejszych w Polsce.

The fence color is a very important mat-
ter. We make every effort to ensure that 
our products perfectly respond to our Cu-
stomers’ needs. It is worth to emphasize 
that we give our colors a unique character 
owing to the metalized structures. We use 
best quality colorants and our painting 
hall is amongst the most modern ones in 
Poland.

Nasza lakiernia należy do 
najnowocześniejszych w Polsce.
Our painting hall is amongst the most modern ones in Poland.
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Paleta kolorów
/ Color palette

Dostępne kolory RAL
/ Available RAL colors

Dostępne kolory metalizowane *
/ Available metallized colors *

Dostępne kolory strukturalne *
/ Available structures colors *

* Kolory metalizowane oraz struktury drobne dostępne w wybranych modelach ogrodzeń.
   Metallized colors and structures available only with selected models.

RAL 6005

RAL 3004 SD

RAL 7016

RAL 7016 SD

RAL 7016 SM

RAL 7021

RAL 7021 SD
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RAL 9005 SMRAL 8017 SM

RAL 9010 SD ANTIC COPPER ANTIC SILVERRAL 9007 SD RAL 9005 SD

RAL 7030 RAL 7040 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005
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Brama samonośna Self-supporting gate 

Elementy systemu 
ogrodzeń
Elements of the fencing system
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Wicket gate Swing gate

 EQ post

Furtka uchylna

 Słupek EQ

Brama uchylna
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Nowoczesne 
systemy ogrodzeniowe
Modern fences system

Ogrodzenia produkowane są w wielu dostępnych 
wymiarach. Mnogość dostępnych wariantów po-
zwala łatwo dopasować ogrodzenie do planowanej 
aranżacji. 

Fences are produced in many available dimen-
sions. The multitude of variants available allows 
you to easily match the fence to the planned ar-
rangement.



Ogrodzenia
palisadowe
Palisade fences

Ogrodzenia palisadowe mogą mieć profi-
le ułożone pionowo lub poziomo. Jest to 
przykład ogrodzenia bardzo nowoczesne-
go, geometrycznego, minimalistycznego. 
Można wybierać spośród modeli o bardzo 
lekkiej konstrukcji, z dużymi prześwitami, 
aż po takie, które gwarantują poczucie 
prywatności,  szczelnie zabudowane.  

Ogrodzenia palisadowe świetnie prezen-
tują się zarówno z tradycyjną, jak i no-
woczesną architekturą, a dzięki szerokiej 
gamie modeli można z łatwością je dopa-
sować.

Palisade fences  can have their profiles 
placed vertically or horizontally. It is an 
example of an extremely modern fence, 
geometric, minimalistic. You can choose 
from models of a very light construction 
with big clearances to models that 
guarantee the sense of privacy, tightly 
built-up. 

Palisade fences look greatly with traditio-
nal as well as modern architecture and 
thanks to great variety of models they can 
be easily matched.
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Ogrodzenia
palisadowe
Palisade fences
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|  MODEL PP 002

|  MODEL PP 002 (P) |  MODEL PP 002 (P22)

|  MODEL PP 002 (P64)

|  MODEL PP 001
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Ogrodzenie PP 001 cieszy się dużą popularnością 
nie tylko wśród właścicieli posesji prywatnych, ale 
również inwestorów, szukających ogrodzeń dla 
osiedli mieszkaniowych.

Ogrodzenia palisadowe produkowane są z najwyż-
szej jakości materiałów, zgodnie z normami ISO, 
dlatego gwarantujemy, że będą wyglądały pięknie 
i spełniały swoją funkcję przez długie lata. 

PP 001 fence enjoys a lot of popularity not only 
among private properties but also among fences 
used to fence off residential areas. 

Palisade fences are made of the highest quality 
materials, according to ISO norms, because of that 
we guarantee that they will look beautifully and will 
fulfill their function for years.

MODEL PP 001

Cechy:

• Tradycyjny wygląd
• Lekka konstrukcja
• Odpowiedni do obiektów przemysłowych 

oraz osiedli

Features:

• A traditional look
• A light structure
• Suitable for industrial facilities and housing 

developments

Ogrodzenia palisadowe
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Lekki fason ogrodzenia połączony ze słupami mu-
rowanymi to gwarancja eleganckiego wykończenia 
frontu. Ogrodzenie palisadowe jest na tyle uniwer-
salne, że charakteru można nadać mu poprzez 
kompozycję ze słupami. Nie mniej jednak każda 
opcja będzie wyglądać elegancko i będzie przy tym 
niezwykle praktyczna w codziennym użytkowaniu.

The light construction of the fence combined with 
the concrete pillars guarantees elegant finishing of 
the front. The palisade fence is so universal that it 
can gain character by composing it with adequate 
pillars. Nevertheless, every option will look elegant 
and at the same time will be extremely practical in 
the everyday use.

|  MODEL PP 001 (L)|  MODEL PP 001 (CC)

|  MODEL PP 001 (C)

Możliwości wykonania ogrodzenia
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|  MODEL PP 001 (N)
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Przykładowe realizacje / Sample projects
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Dbałość
o najmniejszy detal
Attention to the Tiniest Detail

Wyjątkowa linia ogrodzeń Konsport to wynik nie-
ustannych poszukiwań naszych projektantów. Ele-
gancka i prosta stylistyka oraz nowoczesne mate-
riały to nasz znak rozpoznawczy.

The exceptional line of Konsport fences is the re-
sult of our designers’ ceaseless search. Elegant 
and simple styling as well as modern materials are 
our hallmark.



Model PP 002 to idealne rozwiązanie dla osób, 
którym zależy na oryginalnym i stylowym ogro-
dzeniu. Ten typ ogrodzenia sprawdzi się zarówno                  
w przypadku nowoczesnych, jak i tradycyjnych pro-
jektów. Dodatkowym atutem jest możliwość wybo-
ru dowolnego koloru, dzięki czemu nabierze ono 
niepowtarzalnego charakteru i idealnie dopełni 
aranżację przestrzeni.

Klasyczna i prosta linia ogrodzeń PP 002 to mo-
delowe rozwiązanie dla tradycyjnej architektury. 
Podkreśli ona wygląd domu, ale go nie zdominuje. 
Dzięki dużym prześwitom posesja i ogród zostaną 
wyeksponowane. Z drugiej strony ogrodzenie wy-
konane jest bardzo solidnie, dlatego też gwarantu-
je poczucie bezpieczeństwa. Ogrodzenie  PP 002 
pięknie komponuje się z najróżniejszymi podmu-
rówkami, więc za ich pomocą można osiągnąć spo-
dziewany, klasyczny efekt.

PP 002 model is an ideal solution for people who 
are set on original and stylish fence. This type of 
a fence will work out in case of modern as well as 
traditional designs. An additional perk is the possi-
bility of any color, due to this choice it will be pro-
vided with unique character and will ideally finish 
every arrangement of space.

Classic and simple line of PP 002 fences is a model 
solution for traditional architecture. It will highli-
ght the house’s appearance but won’t dominate 
it. Due to big clearances property and garden will 
remain exposed. On the other side the fence is 
made very reliably so it guarantees the sense of 
safety. PP 002 fence beautifully complements va-
rious underpinnings, so thanks to them an unsur-
prising, classic effect can be achieved.

MODEL PP 002

Cechy:

• Prosta linia ogrodzenia
• Lekka konstrukcja
• Odpowiedni do domów jednorodzinnych 

oraz zabudowy przemysłowej

Features:

• A simple line of fencing
• A light structure
• Suitable for detached houses and 

industrial development

Ogrodzenia palisadowe
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Ogrodzenie PP 002 sprawdza się idealnie nie tylko 
jako ogrodzenie posesji prywatnej. Coraz częściej 
ten model jest stosowany przy ogrodzeniach osie-
dli mieszkaniowych czy obiektów przemysłowych.  
Jest to też idealna propozycja dla minimalistów. 
Ogrodzenie PP 002 nie zawiera żadnych zbędnych 
elementów, niepotrzebnych ozdób, chaotycznych 
detali. Jest proste, oszczędne w formie i dzięki 
temu eleganckie.

PP 002 fence will work perfectly not only for fen-
cing off private property but is also more widely 
used for fencing off residential areas and industrial 
facilities. It is also a perfect solution for minimali-
sts. PP 002 fence doesn’t require any unnecessary 
elements, dispensable ornaments or chaotic de-
tails. It’s simple, spare in form and thanks to this 
also elegant.
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Ogrodzenia 
palisadowe
Palisade fences

MODEL PP 002 (P)
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Ogrodzenie PP 002 (P) to połączenie nowocze-
snego wyglądu i delikatnej estetyki. Model ten ze 
względu na swoją lekką formę podkreśla walory 
ogrodu i posesji. To produkt dedykowany wszyst-
kim, którzy nie lubią poczucia zamknięcia, ciężkich 
form architektonicznych, potrzebują przestrzeni 
oraz światła. 

Model PP 002 (P) można osadzić na różnych 
podmurówkach i za ich pomocą osiągnąć efekt 
bardziej nowoczesny lub w klasycznej stylistyce. 
W każdej konfiguracji ogrodzenie prezentuje się 
bardzo elegancko.

PP 002 (P) fence is a combination of modern look 
and delicate aesthetics. This model, due to its light 
form, emphasizes the virtues of the garden and 
the property. This product is dedicated to all tho-
se who do not like the feeling of being closed in 
heavy architectural forms, those who need space 
and light. 

PP 002 (P) model can be embedded on various un-
derpinnings and used to achieve a more modern 
effect or in a classic style. In every configuration, 
the fence looks very elegant.

MODEL PP 002 (P)

Cechy:

• Prosta i delikatna forma
• Duże prześwity
• Dobrze prezentuje się we współczesnych 

aranżacjach architektonicznych 

Features:

• A simple and gentle form
• Large clearances
• Looks good in modern architectural 

arrangements 

Ogrodzenia palisadowe
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Model dostępny jest w wielu wymiarach. Zastoso-
wanie szerokiego wachlarza dostępnych wymia-
rów pozwala tworzyć niebanalne aranżacje. Ale też 
z łatwością dopasować ogrodzenie do niestandar-
dowej działki.

The model is available in many dimensions.            
The use of a wide range of available dimensions 
allows create original arrangements. But also easi-
ly match the fence to a non-standard area.
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Przykładowe realizacje
/ Sample projects
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Przykładowe realizacje / Sample projects
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Perfekcja 
wykonania
Perfect Workmanship 

Perfekcyjny wygląd ogrodzeń Konsport to efekt 
zastosowania produktów najwyższej jakości, no-
woczesnych technologii oraz szerokiej wiedzy na-
szych specjalistów. Każdy produkt jest dla nas wy-
jątkowy.

The perfect look of Konsport fences is the effect 
of using the best quality products, cutting edge 
technologies and our specialists’ broad knowled-
ge. Each product is unique for us.



Ogrodzenia 
palisadowe
Palisade fences

MODEL PP 002 (P22)
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Model PP 002 (P22) najlepiej prezentuje się               
w ciemniejszej kolorystyce i minimalnej wysokości. 
Dedykowany jest głównie dla zabudowy szerego-
wej lub dla osób ceniących sobie otwarte prze-
strzenie, pragnących jedynie delikatnie zaznaczyć 
granice swojej posesji. Świetnie podkreśli nowo-
czesną architekturę.

Minimalistyczna forma zgodna jest z założeniami 
popularnego trendu w nowoczesnym designie, 
który można określić jako LESS IS MORE. Ogrodze-
nie to ma tę zaletę, że jest bardzo uniwersalne i nie 
wyjdzie z mody. Klasyczna forma, brak ozdobników 
to jego główne cechy. Bardzo cienkie przęsła dają 
duże prześwity, przez które można oglądać po-
sesję. Lecz gruba rama stwarza poczucie bezpie-
czeństwa.

PP 002 (P22) model looks best in a darker color 
scheme and at minimum height. It is dedicated 
mainly for terraced houses or for people who 
appreciate open spaces, who only want to lightly 
mark the boundaries of their property. It will per-
fectly highlight modern architecture.

The minimalist form is consistent with the objecti-
ves of the popular trend in modern design, which 
can be described as LESS IS MORE. This fence has 
the advantage of being very versatile and will not 
go out of fashion. The classic form, the lack of em-
bellishments are its main features. Very thin bays 
give large clearances through which you can view 
the property. But a thick frame creates a sense of 
security.

MODEL PP 002 (P22)

Cechy:

• Minimalistyczna forma
• Solidne wykonanie
• Dedykowany jest głównie dla zabudowy 

szeregowej

Features:

• A minimalist form
• Reliable workmanship
• Dedicated mainly for terraced houses

Ogrodzenia palisadowe
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Przykładowe realizacje / Sample projects

50 Konsport | Katalog posesyjny

PP 002 (P22)



Kompletny 
system
Complete system

Nasze ogrodzenia powstają wraz z kompletnym 
osprzętem oraz kompatybilnymi akcesoriami. 
Wszystko po to, aby ułatwić i przyspieszyć proces 
montażu.

Our fences are produced with entire equipment 
and compatible accesories in order to make its as-
sembly easier and quicker. 



Ogrodzenia 
palisadowe
Palisade fences

MODEL PP 002 (P64)
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Ogrodzenie palisadowe PP 002 (P64) charaktery-
zują poziomo ułożone kształtowniki, które nadają 
mu unikalny wygląd. Dzięki nowoczesnej stylistyce, 
ogrodzenie PP 002 (P64) jest świetną propozycją 
dla domów o geometrycznym kształcie. 

Ogrodzenie doskonale komponuje się z różnymi 
murkami i podmurówkami, dzięki którym można 
częściowo odseparować wybrane części posesji. 
Oryginalna forma ogrodzenia bez wątpienia pod-
kreśli ciekawą aranżację ogrodu. 

The PP 002 (P64) palisade fencing is characterized 
by horizontally arranged profiles that give it a uni-
que look. Thanks to modern design, the PP 002 
(P64) fence is a great proposition for geometrically 
shaped houses. 

The fence goes well with various walls and under-
pinnings, thanks to which you can partially separa-
te certain parts of the property. The original form 
of the fence will undoubtedly highlight the intere-
sting arrangement of the garden. 

MODEL PP 002 (P64)

Cechy:

• Prosta forma bez zbędnych ozdobników
• Szerokie prześwity 
• Nowoczesny, minimalistyczny wygląd

Features:

• A simple form without unnecessary 
ornamentation

• Wide clearances 
• A modern, minimalist look

Ogrodzenia palisadowe
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Przykładowe realizacje
/ Sample projects
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Ogrodzenia palisadowe | Palisade fences

MODEL PP 002 (P82)
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|  MODEL PP 002 (P82)

|  MODEL PP 002 (P82 MIX)

|  MODEL PP 002 P102
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Ogrodzenia 
palisadowe
Palisade fences

MODEL PP 002 (P82)
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Model PP 002 (P82) to unikatowe ogrodzenie hory-
zontalne marki Konsport. 

W niepowtarzalny sposób podkreśla współcze-
sną architekturę domu oraz ogrodu. Nowoczesny, 
geometryczny design, pozbawiony elementów de-
koracyjnych sprawia, że ogrodzenie PP 002 (P82) 
podkreśli wyjątkowość każdego budynku.

Nowoczesna linia i oszczędny styl ogrodzenia na-
daje wyrazistości każdej posesji i podkreśla jej nie-
powtarzalny charakter.

The model PP 002 (P82) is a unique horizontal fen-
ce by KONSPORT. 

It highlights the contemporary architecture of ho-
mes and gardens in a unique manner. Thanks to 
the modern geometric design with no decorative 
elements, the fence of the model PP 002 (P82) hi-
ghlights the uniqueness of every building. 

Wide horizontal profiles and narrow spaces be-
tween them guarantee the modern design as well 
as the privacy on satisfying level.

MODEL PP 002 (P82)

Cechy:

• Szerokie profile i niewielki prześwit
• Zapewnia poczucie prywatności
• Idealnie współgra ze współczesną 

architekturą 

Features:

• Wide profiles and a slight clearance
• Ensures a feeling of privacy
• Perfectly harmonizes with contemporary 

architecture 

Ogrodzenia palisadowe
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PP 002 (P102) ma klasyczną prostą formę i jest 
przykładem bardzo popularnego ogrodzenia pali-
sadowego.

Surowy blok i brak ornamentów niekoniecznie mu-
szą oznaczać nudę, ponieważ model PP 002 (P102) 
może występować w wielu różnych wersjach kolo-
rystycznych. 

Nowoczesny design doskonale komponuje się ze 
współczesną architekturą, ale jego surowy blok 
może również podkreślać tradycyjną architekturę. 

The PP 002 (P102) has a classical simple form and 
is an example of very popular palisade fencing. 

The raw block and lack of ornamentation do not 
necessarily have to mean boredom since the PP 
002 (P102) model may appear in many various co-
lor versions. 

Modern design perfectly composes with contem-
porary architecture, but its raw block may also hi-
ghlight traditional architecture.

MODEL PP 002 (P102)

Cechy:

• Nowoczesny design
• Innowacyjność w eleganckiej postaci
• Niepowtarzalny charakter

Features:

• A modern design
• Innovativeness in an elegant form
• A unique character

Ogrodzenia palisadowe
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Nowoczesna 
linia projektowa
Modern design line

Opracowujemy nowe linie, doskonalimy dotych-
czasowe, optymalizujemy proces technologiczny 
i tworzymy innowacyjne rozwiązania. Firma Kon-
sport nie tylko produkuje ogrodzenia, my je kreu-
jemy.

We develop new lines, refine the existing ones, 
optimise the technological process and create in-
novative solutions. The Konsport company does 
not just manufacture fences, we create them.
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MODEL PP 002 DIVERSO
Ogrodzenia palisadowe

|  PRZYKŁADOWY WZÓR II / EXAMPLE II|  PRZYKŁADOWY WZÓR I / EXAMPLE I 

|  PRZYKŁADOWY WZÓR I / EXAMPLE III |  PRZYKŁADOWY WZÓR I / EXAMPLE IV

Konsport | Katalog posesyjny 83

DIVERSO to ogrodzenie, które możesz zaprojekto-
wać samodzielnie. Wykorzystanie różnych profili, 
kolejność ułożenia i szerokość rozstawu to para-
metry, które możesz wybierać według własnego 
gustu.

DIVERSO is the fence you can design on your own. 
The use of different profiles, order, arrangement, 
and the track width are parameters that you can 
choose according to your own taste.

www.konsport.com.pl



Ogrodzenia
palisadowe
Palisade fences

MODEL PP 002 DIVERSO

84 Konsport | Katalog posesyjny



MODEL PP 002 DIVERSO

Cechy:

• 4 profile różnej wysokości
• Możliwość samodzielnego projektowania 

wzoru
• Niepowtarzalny wygląd

Features:

• 4 profiles of different heights
• The ability to design the pattern 
• A unique look

Ogrodzenia palisadowe

87

DIVERSO to ogrodzenie dla klientów z duszą arty-
sty. Polubią je zwłaszcza ci, którzy wzór ogrodzenia 
chcieliby zaprojektować zupełnie samodzielnie. 

W ofercie dostępne są 4 profile o różnej wysoko-
ści. Projektujący określa ilość profili, dobiera ich 
wysokość oraz rozstaw. Efektem jego pracy jest 
niepowtarzalny, unikatowy wzór ogrodzenia.

DIVERSO is a fence for customers with the soul of 
the artist. This model will especially like those who 
would like to design the fence completely indepen-
dently. 

The offer includes 4 profiles with different heights. 
The designer determines the number of profiles, 
chooses their height and spacing. The result of his 
work is a unique, unique pattern of the fence.

www.konsport.com.pl
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Trwałość 
i solidność
Durability and Robustness

Wysoką jakość produktu gwarantują solidne oraz 
trwałe materiały. Stal ocynkowana i malowanie 
proszkowe zabezpieczają przed warunkami at-
mosferycznymi. Ogrodzenia Konsport będą się 
świetnie prezentować przez długie lata.

Robust and durable materials ensure the high qu-
ality of our products. Galvanised steel and powder 
coating make our fences weatherproof. Konsport 
fences will look great for many years to come.



Ogrodzenia
sztachetowe
Pale fences  

92

Ogrodzenia sztachetowe są ogrodzeniami 
najbardziej klasycznymi. Pionowo usta-
wione sztachety dobrze komponują się     
z tradycyjnną architekturą. 

Dzięki różnym rozstawom można wybrać 
model, który zapewni nam idealne do 
naszych potrzeb poczucie prywatności 
albo wyeksponuje nasz dom i ogród. 
Szeroka gama kolorystyczna gwarantuje, 
że ogrodzenie można dopasować do 
każdego rodzaju zabudowy. 

To idealne rozwiązanie dla sympatyków 
tradycyjnych rozwiązań w nowoczesnym 
wydaniu.

Pale fences are the most classic type 
of fences. Boards are placed vertically 
and they go well with traditional type 
architecture. 

Due to different spacing we can choose a 
model that will provide us with the level of 
privacy matching our needs or will display 
our house and garden. The wide variety of 
colors guarantees that it will be possible 
to match the fence with every type of 
constructions. 

It’s an ideal solution for supporters of tra-
ditional solutions presented in a modern 
way.

Konsport | Katalog posesyjny 93www.konsport.com.pl



Ogrodzenie może być wykonane w klasycznym lub 
zupełnie nietypowym kolorze. Jest również kilka 
szerokości rozstawienia sztachet do wyboru. Naj-
bardziej zabudowany, obustronny układ ma na 
celu uniemożliwić wgląd pieszym na teren posesji. 
Możliwości aranżacyjno-kolorystyczne są dzięki 
tym opcjom niemal nieograniczone. Na przykład 
klasyczny design ogrodzenia można przełamać 
niestandardowym kolorem. Wszystko zależy od 
kreatywności inwestora.

The fence can be made in a classic or completely 
unusual color. There are also a few widths of pla-
cing the boards possible. The most built-up, two-
-sided arrangement is meant to prevent the pede-
strians from seeing the territory of the property. 
The possibilities of arranging and coloring the fen-
ce are almost unlimited thanks to these options. 
For example, a classic design can be broken by 
using an unusual color. Everything is limited only 
by investor’s imagination.  

|  MODEL PS 001

Możliwości wykonania ogrodzenia

94 Konsport | Katalog posesyjny

|  MODEL PS 002 |  MODEL PS 003
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MODEL PS 001

Cechy:

• Klasyczny wygląd 
• Dobrze komponuje się w aranżacji               

z tradycyjnym budownictwem 
• Układ sztachet zapewnia prywatność           

i dyskrecję

Features:

• A classical look 
• Composes well in an arrangement with 

traditional architecture 
• A railing set ensures privacy and discretion

Ogrodzenia sztachetowe

97

Model PS 001 to eleganckie ogrodzenie o ponad-
czasowej estetyce. Występuje w szerokiej gamie 
kolorystycznej i bez trudu można do niego dobrać 
różnorodne akcesoria. 

Model PS001 wykonany jest z najwyższej jakości 
materiałów, co gwarantuje piękny wygląd przez 
wiele lat.

The PS 001 model is an elegant fencing, boasting 
its timeless beauty. It is available in a wide assort-
ment of colours, and can easily be complemented 
with various accesories. 

The PS001 model is made of the highest-quality 
material, which ensures a beautiful look for many 
years to come.

www.konsport.com.pl
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PS 001



Obustronny układ sztachet to gwarancja zachowa-
nia prywatności przy bardzo klasycznej linii ogro-
dzenia. Pionowy układ sztachet zawsze sprawdza 
się rewelacyjnie przy tradycyjnym budownictwie, 
choć nie tylko tam może być wykorzystany. 

Two-sided arrangement of the boards guarantees 
complete privacy while using a classic fence line. 
Pales placed vertically always incredibly comple-
ment traditional constructions, but it is not the 
only area in which it can be used.

MODEL PS 003

Cechy:

• Możliwość maksymalnego zagęszczenia 
sztachet

• Profilowany kształt nadaje sztachecie 
sztywność

• Ponadczasowa estetyka

Features:

• A possibility of maximum condensation     
of the railing

• A profiled shape gives the railing stiffness
• A timeless aesthetics

Ogrodzenia sztachetowe
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Nieszablonowe
innowacje
Unconventional Innovations

Innowacyjne materiały i nieszablonowe projekty 
są naszą wizytówką. Ale nie bez znaczenia jest dla 
nas ekologia. Robimy wszystko, aby produkcja była 
przyjazna dla środowiska.

Innovative materials and unconventional designs 
are our showcase. But ecology is also important 
for us. We do everything we can to make our pro-
duction environmentally friendly.
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Ogrodzenia
stylizowane
Styled fences  

106

Ogrodzenia stylizowane to ogrodzenia 
palisadowe, wzbogacone o elementy de-
koracyjne. Stanowią je profile imitujące 
drewno lub profile kolorowe (do wyboru 
z palety RAL).

Ogrodzenie wykonane jest z wysokiej 
jakości stali ocynkowanej, nie wymaga 
szczególnej konserwacji i jest odporne 
na warunki atmosferyczne. Ogrodzenie 
występuje w trzech opcjach (z imitacją 
drewna sosnowego, imitacją drewna 
orzecha lub jako połączenie dwóch 
dowolnie wybranych kolorów z dostępnej 
palety RAL). 

Styled fences are palisade fences enriched 
with decorative elements which are 
profiles imitating wood or combination of 
two colors form RAL palette. 

The fence is made form high quality 
galvanized steel doesn’t require any 
special conservation and is resistant to 
weather conditions. The fence is available 
in three options (with imitation of pine 
wood, imitation of walnut wood and 
combination of two freely chosen colors 
form available RAL palette).

Konsport | Katalog posesyjny

9
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Ogrodzenia
stylizowane
Styled fences  

Konsport | Katalog posesyjny

|  MODEL PINO I |  MODEL PINO II

|  MODEL NOCE I |  MODEL NOCE II
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W modelu PINO część wypełnienia stanowią efek-
towne profile imitujące efekt drewna sosnowego. 

Model PP002 (P82) PINO II charakteryzuje się 
zwięk szoną ilością profili z efektem drewna so-
snowego. Efekt uzyskuje się w drodze skompliko-
wanego procesu. Odpowiednio zakonserwowany 
materiał bę dzie odporny na wszelkie warunki at-
mosferyczne. Przy okazji wygląda rewelacyjnie.

In the PINO model, some of the fillings are effecti-
ve profiles imitating the effect of pine wood. 

PP002 (P82) PINO II model is characterized by an 
increased number of profiles with the effect of 
pine wood. The effect is obtained through a com-
plicated process. Properly preserved material will 
be resistant to all weather conditions. And at the 
same time, it looks amazing.

MODEL PINO / PINO II  

Cechy:

• Zaawansowana technologia nanoszenia 
wzoru drewna sosnowego

• Efekt drewnopodobny
• Ogrodzenie zapewniające dużo 

prywatności 

Features:

• An advanced pine wood pattern application 
technology

• A wood-based effect
• Fencing ensuring a lot of privacy

Ogrodzenia stylizowane
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NOCE to włoska nazwa nawiązująca do charaktery-
stycznego ciemnego drewna orzechowego. 

Model PP 002 (P82) NOCE I posiada 5 profili imi-
tujących naturalny materiał. Ogrodzenie może być 
wykonane w klasycznym lub zupełnie nietypowym 
kolorze. Kolor przęsła można wybrać dowolnie       
w oparciu o paletę kolorów RAL i dzięki temu uzy-
skać niepowtarzalny efekt.

Model PP 002 (P82) NOCE II charakteryzuje się 
zwiększoną ilością profili z efektem drewna orze-
cha. Drewnopodobny efekt jest tak zadowalający, 
że Klienci często pytają czy została wykorzystana 
naturalna deska. Ten element ma charakter deko-
racyjny, a jego „rama” jest stworzona za pomocą 
prostych, klasycznych profili z niewielkimi prześwi-
tami.

Noce is an Italian name referring to the characteri-
stic of dark walnut wood. 

PP 002 (P82) Noce I model has 5 profiles imitating 
natural material. Fence can be made in a classic or 
completely unusual color. The color of the bay can 
be selected freely based on the RAL color palette 
and thanks to this, a unique effect can be obta-
ined.

PP 002 (P82) PINO II model is characterized by an 
increased number of profiles with the effect of 
pine wood. The wood-like effect is so satisfactory 
that customers often ask if a natural board has 
been used. This element is decorative, and its „fra-
me” is created by means of simple, classic profiles 
with small clearances.

MODEL NOCE / NOCE II

Cechy:

• Efekt ciemnego drewna orzechowego
• Unikalny wygląd
• Ogrodzenie zapewniające dużo 

prywatności 

Features:

• A dark nutwood effect
• A unique look
• Fencing ensuring a lot of privacy

Ogrodzenia stylizowane

www.konsport.com.pl
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COLORE / COLORE II
Ogrodzenia stylizowane

|  MODEL COLORE I |  MODEL COLORE II
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COLORE / COLORE II

Cechy:

• Szeroka gama kolorystyczna
• Możliwość personalizacji
• Mieszanie kolorów podkreśli najbardziej 

wyszukany projekt architektoniczny

Features:

• A wide range of colors
• A possibility of personalization
• Mixing colors will highlight even the most 

sophisticated architectural design 

Ogrodzenia stylizowane
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Model COLORE opracowano dla Klientów, którzy 
nie boją się niebanalnych rozwiązań i nietuzinko-
wych aranżacji. Ogrodzenie COLORE może niekie-
dy stać się prawdziwym dziełem sztuki, za sprawą 
opcji dowolnego mieszania barw z dostępnej pa-
lety RAL.

Dobierz kolory tak aby podkreślić dekoracje swo-
jego domu i ogrodu. Lub w kontrze do nich, spraw 
aby Twoje ogrodzenie mocno rzucało się w oczy. 
Cokolwiek wybierzesz, COLORE będzie wyglądało 
zjawiskowo. 

The COLORE model has been developed for cu-
stomers who are not afraid of original solutions 
and remarkable arrangements. The COLORE fence 
can sometimes be a real work of art, thanks to the 
option of any mixing of colors from the available 
RAL palette.

Choose colors to highlight the decorations of your 
home and garden. Or in opposition to them, make 
your fence strongly visible. Whatever you choose, 
COLORE will look phenomenal.

www.konsport.com.pl
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Kompleksowość 
i bogata gama akcesoriów
Comprehensive and Broad Range of Accessories

Zależy nam, aby każdy znalazł rozwiązanie idealne 
dla siebie. Dlatego oferujemy szeroki wybór mo-
deli w różnych opcjach oraz bogate wyposażenie 
dodatkowe.

We want everyone to find the perfect solution for 
themselves. This is why we offer a wide choice of 
models with different options and a broad range 
of optional equipment.



Ogrodzenia
żaluzyjne
Shutter fences  

8132

|  MODEL PS 004 / BRAMA SAMONOŚNA
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Ogrodzenia
żaluzyjne
Shutter fences  

134

Ogrodzenia żaluzyjne charakteryzują się 
specyficznym, poziomym układem pła-
skich sztachet, które swoim wyglądem 
nawiązują do znanych z domów – żaluzji. 
Gwarantują poczucie prywatności, dzięki 
stosunkowo niewielkim prześwitom po-
między poszczególnymi sztachetami. 

Występują w wielu kolorach, dzięki czemu 
ogrodzenie może nabrać indywidualnego 
charakteru. Świetnie wyglądają wraz z tra-
dycyjnym, jak i nowoczesnym budownic-
twem. 

Shutter fences are characterized by atypi-
cal, horizontal arrangement of flat boards 
that with the way they look reference to 
– known to us from homes - blinds. They 
guarantee the sense of privacy, due to re-
latively small clearances between certain 
boards. 

They are available in many colors which 
may give a fence an individual touch. 
They look great with traditional as well as 
modern constructions.

Konsport | Katalog posesyjny
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Wychodząc naprzeciw trendom nowoczesnej ar-
chitektury, stworzyliśmy ogrodzenie PS 004, które 
idealnie odpowiada potrzebom naszych Klientów. 
Przęsło to potocznie nazywane jest żaluzją ze 
względu na charakterystyczne, poziome ułożenie 
sztachet. 

Model PS 004 zyskuje na popularności, dzięki nie-
typowej i nowoczesnej stylistyce, która idealnie 
komponuje się ze współczesną architekturą.

Meeting newest trends in modern architecture 
we created PS 004 model fence that ideally corre-
sponds to our clients’ needs. This bay is commonly 
known as a blind because of its characteristic, ho-
rizontal boards placement. 

PS 004 model gains popularity thanks to its unusu-
al and modern style that ideally complements the 
contemporary architecture.

MODEL PS 004

Cechy:

• Stal ocynkowana + malowanie proszkowe 
• Gwarancja najwyższej jakości
• Minimalne prześwity między profilami
• Nowoczesny projekt
• Różnorodna kolorystyka
• Bogate wyposażenie dodatkowe

Features:

• Aluzinc sheet + Powder coating guarantee 
the highest quality.

• 100% of privacy
• Modern design
• Diverse colors
• Rich additional accessories

Ogrodzenia żaluzyjne
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Ogrodzenia żaluzyjne doceniają przede wszystkim 
osoby, które cenią sobie prywatność. Dzięki tego 
typu propozycjom nikt z zewnątrz nie ma wglądu 
na posesję. Poczucie prywatności daje gęste usy-
tuowanie sztachet, a ich układ nadaje interesują-
cą, niejednolitą fakturę. Ta ostatnia rewelacyjnie 
komponuje się z nowoczesną, minimalistyczną ar-
chitekturą. Jest idealnym dopełnieniem i ciekawym 
kontrapunktem. Ogrodzenie żaluzyjne pięknie 
komponuje się ze słupami z naturalnych materia-
łów, np. z kamienia. Jeśli te same elementy znajdą 
się także na elewacji, to można mieć pewność, że 
całość posesji to architektoniczna perełka.

Shutter fences are appreciated mostly by pe-
ople who enjoy their privacy. Thanks to this type 
of designs no one outside of the household will 
be able to peek of the property. The sense of pri-
vacy is provided by densely situated boards and 
their arrangement creates an interesting, unor-
thodox structure. The last one perfectly matches 
the modern, minimalistic architecture. It’s an ideal 
complement and an interesting counterpoint. The 
slat fence goes beautifully with pillars made from 
natural materials, e.g. from stone. If the same ele-
ments are present on elevation, then we can be 
sure that the whole of the property is an architec-
tonical gem.

Konsport | Katalog posesyjny
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Materiał wykorzystany do produkcji ogrodzenia    
PS 004 to blacha ALUZINC. Dzięki zastosowaniu 
tego surowca i dodatkowego zabezpieczenia w po-
staci malowania proszkowego mamy pewność, że 
ogrodzenie będzie służyło przez długie lata i żadne 
czynniki zewnętrzne nie wpłyną na jego wygląd czy 
działanie. Ciekawy design gwarantuje, że ogrodze-
nie będzie cieszyć właścicieli posesji, nie znudzi się 
i nie wyjdzie z mody.

Materials used in production of the PS 004 is ALU-
ZINC plate. Due to the use of this material and ad-
ditional protection in form of powder coating we 
can be sure that the fence will function for years 
and that no external factors will be able to change 
its appearance or functionality. Interesting design 
guarantees that the fence will be enjoyed by the 
property’s owners and will never go out of fashion.

Konsport | Katalog posesyjny
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Szeroka
gama ogrodzeń
A Wide Range of Fences

Spośród szerokiej gamy ogrodzeń Konsport mo-
dele można dopasować zarówno do architektury 
tradycyjnej, jak i bardzo nowoczesnych budynków.

In the wide range of Konsport fences, there are 
models suitable for both traditional architecture 
and very modern buildings.
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Ogrodzenia
wycinane laserowo
Laser-cut fences  

146

Jedną z ciekawszych propozycji firmy Kon-
sport jest m.in. nowatorskie ogrodzenie 
wycinane laserowo. 

Nie ustajemy w ciągłych poszukiwaniach 
nowych rozwiązań i inspiracji do nowych 
modeli.

One of the most interesting Konsport’s 
propositions is i.a. innovative laser-cut 
fence.

We keep on looking for other solutions 
and inspirations for our models.

Konsport | Katalog posesyjny
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MODEL PB 001
Ogrodzenia wycinane laserowo

|  MODEL PB 001
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Model PB 001 to zupełna nowość w kanonie mode-
li firmy Konsport. Wzór jest wypalany precyzyjnym 
laserem. Ogrodzenie to nada niepowtarzalnego 
charakteru nowoczesnym budynkom i będzie ich 
ozdobą. 

Design modelu PB 001 jest wyjątkowy, na pew-
no będzie przykuwał uwagę. Nie jest to typowe, 
standardowe ogrodzenie, którego po chwili się już        
w ogóle nie pamięta.

The PB 001 model is a complete novelty in the ca-
non of Konsport’s models. The pattern is cut with a 
precise laser. The fence will give a unique character 
to modern buildings and will be their decoration. 

The design of the PB 001 model is unique, it will 
attract attention. It is not a typical, standard fence, 
which after a while you do not remember at all.

MODEL PB 001

Cechy:

• Nowoczesne wzornictwo 
• Otwory wycinane przy użyciu lasera 
• Doskonale pasujący do nowoczesnych 

aranżacji architektonicznych

Features:

• Modern design 
• Holes cut with using a laser 
• Perfectly matching modern architectural 

arrangements

Ogrodzenia wycinane laserowo
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Ogrodzenia modułowe 
oraz XPS 
Module and XPS fences  

158

Ogrodzenia wykonane z płyt XPS to moż-
liwość stworzenia czegoś niepowtarzal-
nego. Płyty te są bardzo nowoczesnym 
materiałem budowlanym. Mogą być pod-
stawowym elementem przęseł lub tylko 
ich dopełnieniem. Możliwości jest wiele, 
dzięki różnorodności dostępnych opcji. 

Świetnie komponują się z nowoczesną 
architekturą, jak również tradycyjnym bu-
downictwem. 

Fences made of XPS panels allows cre-
ating something unique. Those panels are 
a very modern building material that can 
be basic bay element or just their comple-
ment. There are many possibilities due to 
the diversity of the options available. 

They greatly complement modern archi-
tecture as well as traditional buildings.

Konsport | Katalog posesyjny
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|  MODEL P305

|  MODEL P305+PB001

|  MODEL P305+PS005

Ogrodzenia modułowe 
oraz XPS 
Module and XPS fences  

8160 Konsport | Katalog posesyjny

8157



8

9

XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa) to no-
woczesny materiał budowlany wykorzystywany na 
całym świecie. Pianka wyróżnia się jednorodną, za-
mknięto-komórkową strukturą. 

Główną cechą XPS jest połączenie niebywałej lek-
kości oraz wysokiej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne. Dodatkowo, materiał XPS jest eko-
logiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego, 
ponieważ spieniany jest dwutlenkiem węgla.

XPS (extruded polystyrene foam) is a modern bu-
ilding material used all over the world. The foam 
is distinguished by a homogeneous, closed-cell 
structure. 

The main feature of XPS is the combination of 
extraordinary lightness and high resistance to me-
chanical damage. In addition, the XPS material is 
ecological and environmentally friendly because it 
is foamed with carbon dioxide.

MODEL P305 

Cechy:

• Konstrukcja oparta o nowoczesne 
materiały budowlane

• Możliwość samodzielnego montażu
• Pasuje do zabudowy tradycyjnej oraz 

nowoczesnych aranżacji

Features:

• Structure based on modern building 
materials

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

and modern arrangements

Ogrodzenia modułowe oraz XPS
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Wszechstronne możliwości wykorzystania płyt XPS 
pozwalają tworzyć nietuzinkowe aranżacje. W połą-
czeniu z modelami palisadowymi czy sztachetowy-
mi jako podmurówka, czy też ustawione w pionie 
między słupkami jako alternatywa dla tradycyjnych 
elementów klinkierowych czy murowanych. 

Versatile possibilities of using XPS panels allow to 
create unique arrangements. In combination with 
picket or board-to-board models as underpinning 
or placed vertically between posts as an alternati-
ve to traditional clinker or masonry elements. 
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Tym razem sięgnęliśmy po sprawdzone rozwiąza-
nia innych modeli i połączyliśmy ze sobą. Efektem 
jest model P305 z unikatową żaluzją PS005. 

Z modelu P305 czerpiemy wszystko co najlepsze. 
Łatwość montażu, lekkość konstrukcji, wytrzy-
małość materiału oraz niepowtarzalną estetykę. 
Wszystko to podkreśliliśmy dodatkowym modułem 
z charakterystycznym układem sztachet przypomi-
nającym żaluzje. 

This time, we reached for tried and tested solu-
tions from other models and connected with each 
other. The result is the P305 model with the uni-
que PS005 shutter. 

We get the best from the P305. Easy assembly, li-
ghtweight construction, material strength and uni-
que aesthetics. We have emphasized all this with 
an additional module with a characteristic rail sys-
tem resembling a blind.

MODEL P305 
+ PS 005 / PB 001 

Cechy:

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

Features:

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

175

Ogrodzenia modułowe oraz XPS
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Gabiony 
Gabions 

178

Gabiony Konsport idealnie nadają się 
do wykonania całych ogrodzeń lub 
pojedynczych elementów. Najczęściej 
wykorzystywane są jako zamiennik do 
tradycyjnej podmurówki lub słupków. 

Gabiony Konsport to ciekawy sposób 
na podkreślenie przydomowej zieleni, 
ponieważ elementy metalu oraz naturalny 
kamień rewelacyjnie podkreślają piękny 
ogród. 

Konsport’s gabions are ideally suited for 
the implementation of entire fences or 
individual elements. They are most often 
used as a replacement for a traditional 
underpinnings or pillars. 

Konsport’s gabions show an interesting 
way to emphasize backyard greenery, 
because the metal elements and natural 
stone sensationally highlight the beauty of 
the garden.

Konsport | Katalog posesyjny

9



180

Przykładowe realizacje 
/ Sample projects

Konsport | Katalog posesyjny

GABIONY



182

Przykładowe realizacje 
/ Sample projects

Konsport | Katalog posesyjny

GABIONY



184

Przykładowe realizacje / Sample projects

Konsport | Katalog posesyjny

GABIONY



Akcesoria
Accessories

|  Pochwyt nierdzewny  długi / Stainless steel handle (long)|  Pochwyt nierdzewny krótki / Stainless steel handle (short)

|  Elektrozamek / electrolock |  Rygiel Locinox / Locinox bolt

|  Skrzynka na listy / Letter-box 

186

|  Niewidzialna skrzynka na listy / Invisible letter-box *

* dostępna tylko z wybranymi modelami 
P82 oraz P102

available only with selected models 
P82 and P102

|  Zintegrowana płyta do bramy samonośnej / Integrated plate 
    for self-supporting gate

|  Hydrauliczny samodomykacz / Hydraulic self-closer |  Mechanizm bram łamanych / Folding gate mechanism

|  Słupek z automatem / Konsport gate post
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Podmurówki
foundation

|  płyta prefabrykowana gładka / concrete slabs

|  płyta prefabrykowana cegła / concrete slabs

|  deska betonowa pełna / concrete slabs

Wymiary / Dimensions:

L = 2500 mm (2450 mm)
H = 270 mm 
D = 60 mm

Wymiary / Dimensions:

L = 2450 mm
H = 270 mm 
D = 60 mm

Wymiary / Dimensions:

L = 2500 mm (2980 mm)
H = 300 mm (200 mm)
D = 60 mm
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|  deska betonowa płukana pełna / concrete slabs

|  płyta xps tynk / xps plaster boards

|  płyta xps blacha / xps metal boards

Wymiary / Dimensions:

L = 2500 mm (2980 mm)
H = 300 mm (200 mm)
D = 60 mm

Wymiary / Dimensions:

L = max 2500 mm
H = 305 mm 
D = 60 mm

Wymiary / Dimensions:

L = max 3000 mm
H = 305 mm 
D = 60 mm
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Słupek EQ 
EQ post

Słupek EQ może być montowany w miej-
sce standardowego słupa furtkowego. 
Dzięki solidnej konstrukcji i szerokości 310 
mm nie tylko udostępnia praktyczną prze-
strzeń do montażu akcesoriów, ale pod-
nosi walory estetyczne ogrodzenia.

The EQ post may be fitted instead of stan-
dard wicket post. Thanks to the reliable 
construction and the width of 310mm not 
only does it make space for fitting acces-
sories available, but also makes the fen-
cing look more appealing.

Słupek można wyposażyć w dodatkowe akcesoria.
The EQ post can be equiped using additional elements.

Lampka LED 
/ LED lamp

Skrzynka na listy 
z wbudowanym 
videodomofonem
/ Mailbox with 
video intercom

Gniazdo elektryczne 
/ Eletric socket
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Słupek EQ - konfiguracje | EQ post - configurations

Skrzynka na listy

Mail box

Skrzynka na listy 
+ domofon

Mail box
+ intercom

Skrzynka na listy 
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy

Mail box
+ video intercom
+ proximity reader

• Lampka Kanlux / Kanlux lamp

• Gniazdko 230V / 230V socket

• Lampka Kanlux / Kanlux lamp

• Gniazdko 230V / 230V socket

• Lampka Kanlux / Kanlux lamp

• Gniazdko 230V / 230V socket

• Wypalenie numeru posesji                 

/ Custom burned house number
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• Lampka Kanlux / Kanlux lamp

• Gniazdko 230V / 230V socket

• Wypalenie numeru posesji                 

/ Custom burned house number

• Lampka Kanlux / Kanlux lamp

• Gniazdko 230V / 230V socket

• Lampka Kanlux / Kanlux lamp

• Gniazdko 230V / 230V socket

• Wypalenie numeru posesji                 

/ Custom burned house number

Duża skrzynka na listy 
+ videodomofon 

Big mail box
+ video intercom

Duża skrzynka na listy 
+ domofon
+ szyfrator

Big mail box
+ intercom
+ digital code kepad

Duża skrzynka na listy 
+ domofon
+ czytnik linii papilarnych 

Big mail box
+ intercom
+ fingerprint door lock

additional
accessories

equipm
ent

4 5 6
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• Lampka Kanlux / Kanlux lamp

• Gniazdko 230V / 230V socket

• Wypalenie numeru posesji                 

/ Custom burned house number

• Lampka Kanlux / Kanlux lamp

• Gniazdko 230V / 230V socket

• Lampka Kanlux / Kanlux lamp

• Gniazdko 230V / 230V socket

7 8 9
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Skrzynka na listy 
+ domofon
+ czytnik zbliżeniowy

Mail box
+ intercom
+ proximity reader

Duża skrzynka na listy 
+ videodomofon
+ szyfrator

Big mail box
+ video intercom
+ digital code kepad

Duża skrzynka na listy 
+ videodomofon
+ czytnik linii papilarnych 

Big mail box
+ video intercom
+ fingerprint door lock

Słupek EQ - konfiguracje | EQ post - configurations
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Nowość 
NEW configuration

Videodomofon obsługiwany 
przez aplikację mobilną.

Aplikacja dostępna na Android / iOS.

Video Intercom + mobile App (Android/iOS).

10 11

additional
accessories

equipm
ent

Duża skrzynka na listy 
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy

Big mail box
+ video intercom
+ proximity reader
+ bluetooth*

• Lampka Kanlux / Kanlux lamp

• Gniazdko 230V / 230V socket

• Wypalenie numeru posesji                 

/ Custom burned house number

*opcja wymaga użycia aplikacji mobilnej 
zewnętrznego dostawcy / the option requires the 
use of an external supplier’s mobile application



Automatyka
do bram
Gates automotion
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Słupek z automatyką do bram 
Konsport oferuje szereg możliwo-
ści i akcesoriów uzupełniających.

Akcesoria uzupełniające

• gniazdo elektryczne 230 V
• możliwość podświetlenia 

wjazdu
• lampka sygnalizacyjna
• płyta zintegrowana

THE BASIC VERSION
(post + engine)

THE PREMIUM VERSION
(post, engine, lamps,
entrance illumination,
socket)

WERSJA PODSTAWOWA
(słupek + napęd)

WERSJA PREMIUM
(słupek, napęd, lampy,
oświetlenie wejściowe,
gniazdo elektryczne)

The Konsport gate post with 
automatics offers a wide range of 
possibilities and supplementary
accessories.

Supplementary accessories

• a 230 V electric socket
• possibility of illuminating the 

entrance
• a signal lamp
• an integrated board

• do bram o masie do 600 kg  i długości do 6 m
• dedykowany do bram samonośnych 

posesyjnych
• w zestawie:

• siłownik z wbudowaną centralą sterującą 
z elektronicznym wykrywaniem przeszkód

• radioodbiornik (z pamięcią do 63 pilotów)
• komplet fotokomórek
• pilot 2-kanałowy

• wewnętrzny magnetyczny wyłącznik krańcowy
• akcesoria uzupełniające: gniazdko, możliwość 

podświetlenia wjazdu, karta WI-FI, aplikacja 
mobilna, bateria do zasilenia awaryjnego

• for gates with a weight of up to 600 kg and          
a length of up to 6 m

• dedicated for self-supporting estate gates
• the following are included in the set:

• a servomotor with a built-in control 
panel with an electronic recognition                  
of obstacles

• a radio set (with up to 63 remotes in 
memory)

• a complete set of photocells
• a 2-channel remote control

• an internal magnetic limit switch
• supplementary accessories: socket, possibility 

of illumination of the entrance, a WI-FI card,             
a mobile application, emergency power 
supply battery

BFT 
DEIMOS ULTRA 
BT A600:

8197

600 kg
6 m 
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• A25 do bram o długości do 5 m; A40 do bram     
o długości od 5 do 8 m

• dedykowany do bram uchylnych posesyjnych     
ze słupkami metalowymi

• w zestawie:

• 2 siłowniki 
• centrala sterująca z elektronicznym 

wykrywaniem przeszkód
• radioodbiornik (z pamięcią do 63 pilotów)
• komplet fotokomórek
• pilot 2-kanałowy

• magnetyczne wyłączniki krańcowe
• spersonalizowany klucz do wysprzęglenia
• akcesoria uzupełniające: gniazdko, możliwość 

podświetlenia wjazdu, karta WI-FI, aplikacja 
mobilna, bateria do zasilenia awaryjnego

• A25 for gates with a length of up to 5 m; A40 
for gates with a length of between 5 and 8 m

• dedicated to tilting estate gates with metal 
posts

• the following are included in the set:

• 2 servomotors 
• a control panel with an electronic 

recognition of obstacles
• a radio set (with up to 63 remotes in 

memory)
• a complete set of photocells
• a 2-channel remote control

• magnetic limit switches
• a personalized key for disengaging
• supplementary accessories: socket, possibility 

of illumination of the entrance, a WI-FI card,             
a mobile application, emergency power 
supply battery

BFT 
PHOBOS BT A25 
i A40:

5 m
5-8 m 

200 kg
4 m 

BFT 
VIRGO KIT:

• do bram o masie do 200 kg i długości do 4 m
• dedykowany do bram uchylnych posesyjnych    

ze słupkami klinkierowymi
• w zestawie:

• 2 siłowniki 
• centrala sterująca z elektronicznym 

wykrywaniem przeszkód
• radioodbiornik (z pamięcią do 63 pilotów)
• komplet fotokomórek
• pilot 2-kanałowy

• mechaniczne wyłączniki krańcowe                     
i dodatkowo odboje mechaniczne

• spersonalizowany klucz do wysprzęglenia
• możliwość otwierania bramy na zewnątrz 

posesji przy zamontowanych siłownikach 
wewnątrz posesji

• akcesoria uzupełniające: gniazdko, możliwość 
podświetlenia wjazdu, karta WI-FI, aplikacja 
mobilna, bateria do zasilenia awaryjnego

• for gates with a weight of up to 200 kg and          
a length of up to 4 m

• dedicated for tilting estate gates with clinker 
posts

• the following are included in the set:

• 2 servomotors 
• a control panel with an electronic 

recognition of obstacles
• a radio set (with up to 63 remotes                 

in memory)
• a complete set of photocells
• a 2-channel remote control

• mechanical limit switches and, additionally, 
mechanical buffers

• a personalized key for disengaging
• possibility of opening the gate to the 

outside of the estate with the assistance of 
servomotors mounted inside the estate

• supplementary accessories: socket, possibility 
of illumination of the entrance, a WI-FI card,             
a mobile application, emergency power 
supply battery
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System bram 
składanych GATEO
GATEO folded gates system

ZASTOSOWANIE
Wybór bramy składanej determinować może:

• niewystarczająca ilość miejsca między 
światłem wjazdu a posesją

• wjazd zbyt stromym wzniesieniem 
uniemożliwiającym otwarcie skrzydła            
do wewnątrz posesji

• zakręt tuż za bramą wymuszający skręt        
do miejsca parkingowego

APPLICATION
The choice of a folding door can be determined by:

• insufficient space between the entrance and 
the property

• Entrence with too steep uphill preventing the 
wing from opening inside the property

• turn just behind the gate forcing the turn to 
the parking space

8200

System Gateo dostępny tylko z wybranymi mode-
lami bram uchylnych firmy Konsport. 

Bramy z systemem GATEO są kompatybilne z więk-
szością standardowych siłowników, stosowanych 
przy tradycyjnych bramach dwuskrzydłowych.

The Gateo system is available only with selected 
models of Konsport swing gates.

The gates with the GATEO system are compatible 
with the majority of standard actuators used for 
traditional double-leaf gates.



Paleta 
barw
Colour Palette

W procesie produkcji używamy wysokiej jakości 
farb i lakierów. Ogrodzenia Konsport można styli-
zować według własnych potrzeb i upodobań.

In the production process, we use high quality pa-
ints and varnishes. Konsport fences can be styled 
according to the customer’s own needs and pre-
ferences.



Mieczysław Majewski

ul. Kilińskiego 75
95-083 Kazimierz

+48 43 677 50 63
biuro@konsport.com.pl

REGON: 730191012
NIP: 831-100-23-01

Wszystkie prezentowane materiały, w tym ulot-
ki, reklamy, foldery, wystawy, mają charakter po-
glądowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian technologicznych, służących 
polepszeniu jakości i funkcjonalności produktów, 
bez konieczności powiadamiania Kupującego.  
Produkty zaprezentowane w folderze mogą mieć 
wyposażenie dodatkowe.

All the materials presented, including leaflets, ad-
vertisments, brochures, exhibitions are for refe-
rence only. The Seller reserves the right to introdu-
ce technological changes for the improvement of 
quality and functionality of the products, without 
notifying the buyer. The products presented in the 
broshure may have extra equipmnet.


