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JACEK SOBCZYK
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Ogrodzenie jest stałym i najważniejszym elementem otoczenia domu. Musi być trwa-
łe i bezpieczne, ale może być też funkcjonalne. Przestrzeń jaką dysponujemy wokół 
domu staje się coraz mniejsza. Ważne jest jej dobre rozplanowanie.

Przedstawiamy Państwu wielozadaniowe ogrodzenia GATIGO, które nie tylko chronią 
posesję, ale także zapewniają wsparcie w realizacji naszych pasji oraz ułatwiają co-
dzienne obowiązki. Wspólnie stworzymy komfortowy ogród, w którym każdy znajdzie 
coś dla siebie,  miejsce relaksu, zakątek do zabaw dla dzieci, czy boisko do gry,
a wszystko to w otoczeniu zieleni.
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Może spełniać wiele funkcji, może być częścią boiska 
do koszykówki, może  zamienić się w miejsce relaksu 
i odpoczynku, może stać się wymarzonym kwiatowym 
ogrodem i jednocześnie może być kącikiem malarskim. 

WIELOZADANIOWE OGRODZENIE
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GATIGO LAB

Posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w projek-
towaniu, a przede wszystkim niesamowitą pasję tworzenia. 
Łączą wiedzę techniczną z nowatorskimi rozwiązaniami.
Rysują, budują, testują wszystkie rozwiązania tak, aby były 
jak najlepiej dostosowane do potrzeb i pasji użytkowników. 
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AGNIESZKA
WERBEL

PROJEKTANT

GRZEGORZ
SKRZECZKOWSKI

KONSTRUKTOR

KONRAD
LENARCZYK
KONSTRUKTOR

ADAM
FURMAŃSKI
KIEROWNIK DS.
BADAŃ I ROZWOJU





PASJE
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Koszykówka jest sportem, który rozwija całe ciało, uczy zwinności, szybkości, 
poprawia koordynację. Rzuty to nie tylko świetna zabawa, ale i nauka celności i 
koncentracji. Nie potrzeba wielkiego profesjonalnego boiska, by móc rzucać do 
kosza. Dobrze zaplanowany ogród, stworzy nam odpowiednie miejsce do rozgry-
wania meczy, nie ograniczając jednocześnie przestrzeni.

 

Boks, jak żaden inny sport rozładowuje napięcie i stres. Worek treningowy pozwoli so-
lidnie się zmęczyć i tym samym uwolnić ciało od nadmiernego napięcia. Jeśli doda się do 
tego odpowiednią technikę i duże zaangażowanie, otrzyma się świetny sposób na walkę 

ze stresem i zbędnymi kilogramami. Po skończonej rundzie odprężenie zapewnione. 

Kosz z obręczą,

uchwyt do mocowania na słupku,

siatkę zabezpieczającą,

wysięgniki teleskopowe do siatki. 

OPCJA:

uchwyt umożliwiający regulację kosza od 

2,45  do 3,05 m.

Worek bokserski,

uchwyt do mocowania na słupku.

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

KOSZYKÓWKA

BOKS

WIELOZADANIOWE
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Zanim nasze dzieci wyrosną na sławnych i cenionych artystów potrzebują dużo 
praktyki. W mniemaniu dzieci rysować można wszędzie, a zadaniem rodziców jest 
żeby zapewnić im odpowiednie miejsce. Rysowanie rozwija wyobraźnię i intelekt 
dziecka, a połączenie tego z przebywaniem wśród zieleni na świeżym powietrzu 

gwarantuje rewelacyjny efekt i wspaniała zabawę.
 

Latem staramy się spędzić jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu tak, aby jak 
najlepiej wykorzystać ciepłe dni i piękną, słoneczną pogodę. Hamak to idealne 
miejsce na beztroskie leniuchowanie. Łatwe mocowanie sprawia, że w każdej 
chwili będziemy mogli zawiesić i schować fotel, bez zabierania dodatkowej prze-
strzeni ogrodu. 

Nie potrzeba wielkiego ogrodu, by uprawiać zioła, czy hodować kwiaty. Przęsło za-
mienione w kolorowy ogródek, to oszczędność miejsca, a duża ilość roślin sprawi, 

że nasz ogród będzie wyglądał niezwykle pogodnie i romantycznie.
 

Huśtawkę ogrodową,

uchwyt do montażu na słupku,

łączniki do zawieszenia.

Tablicę 150x80 cm,

mazaki kredowe.

Doniczki 50 cm do wyboru w kolorach:

biały, szary, zielony, niebieski

oraz uchwyt to montażu na przęśle.

 

UWAGA: doniczki przystosowane są

do montażu tylko na przęsłach typu GMH i GNH.

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

KĄCIK MALARSKI

KWIATOWY OGRÓD

RELAKS

OGRODZENIA





SYNERGIA
EKSPERTÓW
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Znak CE potwierdza, że pro-
dukt spełnia wszystkie wyma-
gania dyrektyw europejskich 
i że produkt poddany został 
procedurom oceny zgodności 
zakończonych pozytywnym 
wynikiem. W praktyce ozna-

cza to że, kupując produkt w dowolnym państwie Unii Euro-
pejskiej oznakowany CE, zyskujemy pewność, że możemy 
go bezpiecznie i bezproblemowo używać w swoim kraju.

Badania korozyjności w warunkach naturalnych trwałyby bardzo dłu-
go, dlatego do określenia trwałości naszych produktów wykorzystu-
jemy laboratoryjne badania w profesjonalnych komorach. Testuje-
my nasze produkty w komorze solnej po 1100 godzin - odpowiada to 
około 11 latom w warunkach naturalnych. Jest to badanie odporności na 
działanie obojętnej mgły solnej (NSS) wg normy europejskiej PN-EN ISO 9227. 

Próbka ogrodzenia GATIGO po 1100h w komorze solnej.

Widoczne białe zacieki to osadzająca się sól.

Brak ognisk korozji. 

PRZEWAGA DOŚWIADCZENIA 
Produkty GATIGO są nie tylko staranie przemyślane pod względem funkcjonalności, są także dokładnie wykonane i przebadane.

7 lat
gwarancji

Produkty GATIGO objęte są 
gwarancją antykorozyjną.
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Nasi inżynierowie budują prototypy pro-
duktów i wykonują szereg testów wery-
fikując założenia koncepcyjne z produk-
tem. Testy laboratoryjne są wykonywane 
w wielu cyklach: testy siłowników, zawia-
sów, punktów mocowań. Po teoretycz-
nym roku eksploatacji mechanizmy są 
rozbierane i sprawdzane pod względem 
zużycia, następnie ponownie montowa-
ne i poddawane kolejnym testom, aż do 
osiągniecia  100 000 cykli, które odpowia-
dają 10 letniemu okresowi użytkowania w 

naturze. Jest to etap, w którym projekt techniczny jest korygowany do momentu spełnienia 
wszystkich założeń konstrukcyjnych. Produkty instalowane są zarówno w laboratorium jak i 
w warunkach realnej eksploatacji  i poddawane są ciągłemu monitoringowi. Po zakończeniu 
każdego cyklu tworzony jest raport zawierający opis wykonanych testów uwzględniający natę-
żenie ruchu, warunki pogodowe, etc.

Wszystkie produkty GATIGO poddawane są testom pod kątem trwałości. 

GATIGO LAB
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SOMMER jest jednym z czołowych producentów napędów do 
bram oraz systemów zdalnego sterowania radiowego, które 
słyną z wysokiej jakości i niezawodności. Firma została zało-
żona w Niemczech w 1980 roku. Posiada liczne przedstawi-
cielstwa, dzięki czemu jej produkty możemy spotkać w prawie 
całej Europie, a także na innych kontynentach. Dzięki własne-
mu centrum testowemu i badawczemu SOMMER zalicza się 
do przedsiębiorstw,  które w ponadprzeciętnym stopniu inwestują w badania i rozwój. W związku z tym niemieckie stowarzyszenie 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. wyróżniło firmę SOMMER certyfikatem jakości „Innowacyjni dzięki badaniom” za 
szczególne zaangażowanie na rzecz badań i rozwoju.

MOC JAKOŚCI

MADE IN GERMANY

    - Jakość Made in Germany.
    - Napędy są bezpieczne dla ich użytkowników, spełniają restrykcyjne normy europejskie.
    - Posiadają system automatycznego rozpoznawania przeszkód.
    - Ciche i niewymagające konserwacji.
    - Łatwe w montażu oraz programowaniu.
    - Silnik 24V z łagodnym startem i zatrzymaniem, dzięki czemu uzyskujemy płynny ruch bramy.
    - Napędy posiadają magnetyczne wyłączniki krańcowe, brama nie wymaga stosowania ograniczników.
    - Szeroki zakres temperatur -30 st. do  +70 st.
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MADE IN BELGIUM

SIŁA DETALI

Ogrodzenia GATIGO wyposażone są w 
oryginalne akcesoria belgijskiej firmy Loci-
nox, eksperta w dziedzinie okuć do ogro-
dzeń. Elementy montażowe Locinox są 
wyprodukowane z materiałów najwyższej 
jakości, takich jak stal cynkowana ogniowo 
(HDG) czy stal nierdzewna i zostały stwo-
rzone specjalnie do użytku w warunkach 
zewnętrznych.

Wszystkie produkty poddawane są testom otwarcia. 500 000 cykli potwierdza ich jakość. 
Często jest to więcej niż rzeczywisty czas użytkowania produktu.

Testy przeprowadzane są z uwzględnieniem specyfiki klimatu jaki jest na całej ziemi: od 
rozpalonej pustyni do arktycznej zimy. 

Produkty przechodzą także 1000 godzin testów w komorze solnej.

500 000 cykli
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WIELOZADANIOWE OGRODZENIA
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KOLEKCJE
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Piękno i moc natury to cechy,
które doskonale sprawdzają się w 

tworzeniu przestrzeni do życia.

Kolekcja Natura to kompozycja 
otaczającej nas przyrody ubrana w 

nowoczesną formę. Panele deko-
racyjne czerpią z estetyki natury, 

przywołując na myśl kwieciste łąki, 
sosnowe lasy, czy rozgwieżdżone 

niebo.

AGNIESZKA WERBEL
PROJEKTANT
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KWIECISTE
ŁĄKI

GNHW101

GNHH101
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SOSNOWY
LAS

GNHW102

GNHH102
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SUBTELNE
LISTKI

GNHW103

GNHH103
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GWIEŹDZISTE
NIEBO

GNHW104

GNHH104
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WIOSENNY
DESZCZ

MORSKA
FALA

GNHW105

GNHW106
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GNHW107

DEKORACYJNE
GAŁĄZKI
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Kolekcja Stante oparta jest na profilach ułożonych 
pod kątem, dających wrażenie żaluzji. Takie ułożenie 
jest idealnym sposobem na ochronę prywatności.
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STANTE
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GSS 4010
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GSH 8020
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Metric to minimalistyczna linia, o wyrazistych kształtach. 
Dzięki wymiennym profilom, w kolekcji Metric możemy łączyć
proste formy z barwnymi detalami. Wyjątkowy efekt dają kontrastowe 
kompozycje kolorystyczne, a także zestawienie stali z fakturą drewna.
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METRIC
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GMW6020 

GMH10020 
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GMH8020 

GMW8020
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GMH4020  

GMW4020
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RAL 6005
Soczysta zieleń

P

RAL 4005
Jagodowy fiolet

PM
D S

RAL 1018
Słoneczny żółty

PM
D S

RAL 2000
Szafranowy pomarańcz

PM
D S

RAL 7016
Księżycowy antracyt 

PM
D S
SM

RAL 9005
Karbonowa czerń

PM
D S
SM

RAL 8017
Mocca brąz

PM
D S

RAL 7030
Stalowy szary

PM
D S

DOSTĘPNE  KOLORY

Ciemny orzech Złoty dąb Jasny popiel

KOLORY STANDARDOWE

KOLORY NIESTANDARDOWE

DREWNO POLIMEROWE

RAL 3000
Chilli czerwień

PM
D S

RAL 6005
Soczysta zieleń 

PM
D S

RAL 4010
Malinowy róż

PM
D S

RAL 6018
Energetyczna limonka

PM
D S

RAL 3005
Winny czerwony

PM
D S

RAL 8019
Czekoladowy brąz

PM
D S

RAL 5003
Klasyczny szafir

PM
D S

RAL 9016
Porcelanowa biel

PM
D S

RAL 5010
Intensywny kobalt

PM
D S

RAL 9006
Metalizowane srebro

PM
D S

RAL 9005
Karbonowa czerń

P

LEGENDA

RAL 9005
Karbonowa czerń

SM

Nazwa oraz odcień z palety 
kolorystycznej RAL

Dostępne struktury:
PM - Półmat

SM - Struktura metalizowana
DS - Drobna struktura

P - Połysk
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Wykonujemy indywidualne projekty ogrodzeń.
Projektujemy pod wymiar wg potrzeb i wytycznych
Klienta. Pieczołowicie opracowujemy wzornictwo
żeby współgrało z otoczeniem, oraz wykorzysty-
wało wszystkie uwarunkowania przestrzenne.

INDYWIDUALNE PROJEKTY

Zdj. inwestycja Warszawa
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ELEMENTY SYSTEMÓW
OGRODZENIOWYCH

Wszystkie produkty GATIGO są kompatybilne ze
sobą, co oznacza, że można dowolnie łączyć różne
systemy ze sobą, tworząc niepowtarzalne konstrukcje.
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106105 107

Pionowy motyw ozdobny

101 102 103 104

PANELE DEKORACYJNE
KOLEKCJI NATURA

Poziomy motyw ozdobny

101 102 103 104
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Jak czytać nazwy? Ikony

G M H 8 0 2 0
Kolekcja:

M - Metric
S - Stante

N - Natura

Układ:
H – poziomy
W – pionowy

Rodzaj wypełnienia:
10020 – stalowe profile 100 x 20mm

8020 - stalowe profile 80 x 20mm
6020- stalowe profile 60 x 20mm
4020 - stalowe profile 40 x 20mm

H101 - panel dekoracyjny poziomy ze wzorem 101
W102 - panel dekoracyjny pionowy ze wzorem 102

S - skośny

LEGENDA

Kolorystyka RAL

Drewno polimerowe

Możliwość zainstalowania
listwy antywłamaniowej
na ogrodzeniach pow. 1,80 m.

Szerokość każdego z elementów jest to odległość pomiędzy słupkami, w których będzie on montowany. 
Wymiar jest dostosowany do montażu z uwzględnieniem akcesoriów GATIGO.

Wymiary

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i służą wyłącznie prezentacji oferty produktowej. Możliwe odchylenia reprezentacji kolorów wynikają z ograniczeń technologii druku. Produkty pokazane w niniejszej publikacji mogą 
mieć dodatkowe, płatne wyposażenie. Nie pokazano wszystkich dostępnych wersji. Polargos sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych i wyposażenia bez powiadomienia.



40

INDEKS PRODUKTÓW

NATURA

GNHGNHH101

GNHW101

GNHW101

GNHH102

GNHW102

GNHW102

GNHH103

GNHW103

GNHW103

GNHH104

GNHW104

GNHW104

GNHW105

GNHW105

GNHW106

GNHW106 GNHW107



GMW8020 GMW8020
kolorowy szczebelek

INDEKS PRODUKTÓW

STANTEMETRIC

GSS4010

GSH8020
kolorowy szczebelek

GSH8020GMH8020

GMH4020

GMH10020

GMH8020
kolorowy szczebelek

GMH4020
kolorowy szczebelek

GMH4020
drewno polimerowe

GMH10020
kolorowy szczebelek

GMH8020
drewno polimerowe

GMH10020
drewno polimerowe

GMW6020 GMW6020
kolorowy szczebelek

GMW4020 GMW4020
kolorowy szczebelek



WIELOZADANIOWE OGRODZENIA

Ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa

Tel. +48 22 613 39 43

biuro@gatigo.pl

www.gatigo.pl
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