


Firma Alpodach powstała w 1982 roku i od początku swojej działalności specjalizuje się w branży 

budowlanej. Na przestrzeni lat regularnie poszerzała swoją ofertę, wprowadzając do produkcji i sprzedaży 

nowe elementy. Kolejno oferowała metalowe pokrycia dachowe, następnie metalowe systemy rynnowe, 

akcesoria do dachówek, panele elewacyjne, ozdoby. Dużą wiedzę i doświadczenie zdobyliśmy dzięki 

realizacjom, przez własne ekipy wykonawcze, obiektów w pełnym zakresie prac dekarsko-blacharsko-

ciesielskich. Podziw dla tradycyjnego rzemiosła, a jednocześnie świadomość „nowych czasów” powodują, 

że wdrażamy nowoczesne sposoby wytwarzania (CNC) i prefabrykacji. Nawet najbardziej wymagający są 

zaskoczeni spełnieniem ich tęsknoty za piękną formą i bardzo dobrą jakością. Priorytetem w pozycjonowa-

niu naszej firmy na rynku jest najlepszy stosunek ceny do jakości oferowanych przez nas produktów.
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Sosna
Drewno strugane, suszone - wilgotność ok 20%, klasa C-24

Najtańszy oferowany przez nas surowiec, spełniający wszystkie wymogi dla 
drewna konstrukcyjnego w klasie C-24. Decydując się na ten materiał należy 
mieć na uwadze, że mogą wystąpić pęknięcia, skręcenia, może pojawiać się na 
powierzchni żywica. Problemy te, nie powodują jednak osłabienia właściwości 
statycznych drewna. Zmiany te oddają w dużym stopniu naturalne zachowywanie 
się używanego materiału.

KVH Świerk
Drewno strugane, szlifowane, suszone - wilgotność ok 15%, długość do 13m

Konstrukcyjne Drewno Lite (z niem. Konstruktionsvollholz) - drewno pełne,  wysuszone 
w komorach, klejone na długości. Pojedyncze belki są suszone, prześwietlane 
w poszukiwaniu ukrytych wad, sortowadobrne, sklajane na mikrowczepy. 
Tylko przedsiębiorstwa posiadające specjalne certyfikaty mogą produkować 
drewno typu KVH.
Dzięki tej technologii uzyskujemy produkt drzewny, ściśle określony przez normy. 
Wilgotnośc 15% (+/- 3%) odpowiada wilgotności zalecanej w późniejszym 
użytkowaniu, wykluczając duże deformacje skurczowe będące rezultatem 
dosychania drewna. KVH występuje w dwóch klasach - Si i NSi.

BSH Świerk
Drewno strugane, szlifowane, suszone - wilgotność ok 15%, długość do 13m

BSH (drewno klejone warstwowo) to uszlachetniony przemysłowo produkt, który 
składa się z co najmniej trzech lameli (warstw) świerkowych klejonych równolegle 
do włókien.
Pojedyncze elementy z drewna świerkowego są najpierw suszone w suszarniach. 
Następnie drewno jest prześwietlane w  celu wyeliminowania ukrytych wad, 
sortowane, aż w końcu za pomocą mikrowczepów połączone na długości. 
Tak przygotowane lamele są następnie, klejone warstwowo, aż do otrzymania 
żądanego przekroju belki. 
W ten sposób powstaje element nośny, który w odróżnieniu od naturalnego 
drewna, posiada większe parametry wytrzymałościowe, oraz mniejszą skłonność to tworzenia się pęknięć i 
skręceń. Dodatkowym atutem jest podwyższona odporność na działanie ognia.

KVH Daglezja
Drewno strugane, szlifowane, suszone - wilgotność ok 15%, długość do 13m

Najbardziej ekskluzywny gatunek drewna iglastego. Drewno daglezji, dzięki 
zawartości olejów i żywic, odporne jest na szkodliwe działanie grzybów 
i insektów. Tego typu drewno ma bardzo dużą twardość powierzchniową oraz 
charakterystyczny odcień. Jeżeli daglezja nie zostanie pomalowana lazurą, 
wówczas po pewnym czasie wytworzy się na jej powierzchni szaro-srebrna 
patyna. Patyna ta chroni drewno przed szkodliwymi działaniami czynników 
atmosferycznych, a tym samym obniża koszty ochrony i konserwacji obiektu. 
Oferowana przez nas daglezja to drewno pełne, technicznie suszone, a przez to 
biologicznie jałowe. Pojedyncze belki są sortowane, prześwietlane w poszukiwaniu 
ukrytych wad, na następnie łączone na mikrowczepy i sklejone.

Rodzaje drewna
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Każdą konstrukcję narażoną na działanie warunków 
atmosferycznych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Oferujemy dwie metody ochrony drewna:

Malowanie zanurzeniowe - Dzięki zastosowanej 
technologii znacznie skróciliśmy czas aplikacji impregnatu, 
co wpłynęło na spadek cen. Malowanie zanurzeniowe 
pozwala bardzo precyzyjnie nanieśc powłokę 
i równomiernie rozprowadzić ją po powierzchni. Preparaty 
których używamy zawierają zmodyfikowanie żywice 
alkidowe, nie łuszczą się, regulują wilgotność drewna 
i zapewniają wysoką ochronę przed biodegradacją.

Ręczna Aplikacja - oferujemy również usługę malowanie ręcznego, dla osób, które pragną aby ich 
konstrukcja była jedyna w swoim rodzaju. Do wyboru pełna paleta kolorów i preparatów - woski, 
lakierobejce, lazury, oleje. 
Nasi doradcy udzielną Ci pełnego wsparcia przy wyborze metody, preparatu i koloru dla Twojej konstrukcji, 
tak aby efekt, który chcesz uzyskać, został osiągnięty.

UWAGA!!!
Nie proponujemy konserwacji konstrukcji za pomocą impregnatów mineralno-solnych (charaktery-
styczny zielony kolor) - są toksyczne dla grzybów i pleśni, ale również dla ludzkiej skóry! Poza zagroże-
niem dla zdrowia, tego typu środki, znacznie obiżają walory estetyczne konstrukcji.

Podbitka - Deskowanie
Warstwa nośna dla pokryć z papy, gontów bitumicznych, drobnoformatowych pokryć z blachy. Może być 
wykonane z desek łączonych na różne sposoby, jak i dowolnej boazerii.

Płyta OSB/Sklejka
Wielkoformatowe plyty drewnopochodne stanowią doskonały podkład pod wszelkie niesamonośne 
pokrycia. Przyspieszają pracę, czynią z dachu sztywną tarczę, wygłuszają hałas z zewnątrz.

Łaty
Ruszt z łat (w wersji rozbudowanej dodatkowo kontrłaty) służy do układania pokryć z różnych rodzajów 
dachówek i blachodachówek. Może być widoczny od spodu razem z pokryciem lub zasłonięty podbitką.

Powłoki ochronne

Poszycie
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Pokrycia Bitumiczne
Papa Podkładowa - Może na krótki czas 
zabezpieczyć dach przed opadami 
atmosferycznymi. Dla dłuższego użytkowania 
niezbędna jest druga warstwa wierzchnia. 

Uwaga!!! Długoletnia gwarancja na pokry-
cia bitumiczne wymaga stosowania systemu: 
papa podkładowa + warstwa wierzchnia (np 
gonty lub rolowana dachówka)

Papa Termozgrzewalna lub Samoprzylepna - 
Idealne rozwiązanie dla dachów płaskich. Warstwa 
wierzchnia dla papy podkładowej. W znacznym 
stopniu wygłusza opady atmosferyczne.
Gont bitumiczny - Znajduje zastosowanie przy 
dachach o dużym kącie nachylenia. Może być 
położony bezpośrednio na deskach lub płycie 
OSB, jak i na papie podkładowej ( co podnosi 
szczelność pokrycia i tłumi hałas).
Rolowana dachówka - Papa z naniesionym 
wzorem dachówki. Ciekawa alternatywa 
dla gontów bitumicznych. Zblizona cenowo, 
atrakcyjna wizualnie. Do wyboru różne wzory, które 
z powodzeniem imitują dachówkę.

Pokrycia Blaszane
Blacha trapezowa - Najtańsze oferowane przez nas 
pokrycie, szybkie i łatwe w montażu. Ze względu 
na swój kształt posiada podwyższone właściowści 
wytrzymałościowe. Bardzo głośne przy opadach 
atmosferycznych, istnieje możliwość tworzenia się 
warstwy kondensacyjnej.
Blachodachówka - Eleganckie i trwałe pokrycie dla 
dachów stromych (minimalny kąt nachylenia dachu 
to 9 stopni). Ułożenie pokryć blaszanych należy do 
jednych z najtańszych i najszybszych, żywotność 
blachodachówki wynosi ok 25lat. Minusem, tak 
jak wprzypadku blach trapezowych, jest hałas 
przy opadach atmosferycznych oraz możliwość 
tworzenia się warstwy kondesacyjnej. Posiada 
dużą odporność na deformację przy wysokich 
temperaturach.

Tworzywa sztuczne
Poliwęglan - Występuje w dwóch odmianach 
- lity i komorowy. Poliwęglan lity, dzięki jego 
właściwościom elastycznym idealnie nadaje się 
do krycia dachów opartych na łukach. Poliwęglan 
komorowy - W zleżności od liczby komór (od 
jednej do kilku), jest znacznie sztywniejszy, posiada 
właściwości termoizolacyjne i tłumi hałas. Znajduje 
zastosowanie nie tylko jako pokrycie dachowe, ale 
również jako wypełnienie ścian

Dachówka
Dachówka - Najtrwalsze proponowane przez nas 
pokrycie, idealne dla dachów wielospadowych o 
dużym kącie nachylenia. Dla dachów o niewielkim 
kącie nachylenia należy dodatkowo wykonać 
deskowanie i pokryć je papą podkładową. 
Wymiary dachu, przy idywidualnych zamówieniach, 
staramy się dostosować tak, żeby nie trzeba było 
ciąć dachówki. Rozstaw łat należy dostosować do 
wybranego przez Państwo modelu dachówki. 



ALTANY I PAWILONY



Alpodach Sp. z o.o.    ul. Witosa 29, 68-200 Żary    tel. 68 470 49 95     www.alpodach.pl

7

AFRODYTA

307 cm 307 cm

26
5 

cm

Sugerowane pokrycia

Dodatki

Papa Blacha trapezowa

Balustrada pełna

Balustrada sztachetowa 
długa

Wypełnienie pełne 
ze świetlikiem

Miecz - łuk

Balustrada krzyżakowa 
długa

System rynnowy



Alpodach Sp. z o.o.    ul. Witosa 29, 68-200 Żary    tel. 68 470 49 95     www.alpodach.pl

8

ARTEMIDA

360 cm

360 cm

31
6 

cm

Sugerowane pokrycia

Dodatki

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka

Balustrada pełna

Czapka

Balustrada sztachetowa 
krótka

Miecz - łuk

Balustrada krzyżakowa 
krótka

System rynnowy
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ATENA

438 cm

438 cm

38
4 

cm

Sugerowane pokrycia Dodatki

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka

Czapka

Balustrada sztachetowa 
długa

Miecz - łuk

Balustrada krzyżakowa 
długa

System rynnowy
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DEMETER

340 cm

29
4 

cm

31
2 

cm

Czapka

Balustrada sztachetowa 
krótka

Miecz - łukBalustrada krzyżakowa 
krótka

System rynnowy

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka

Dodatki
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DIONIZOS

1002 cm

92
6 

cm

54
3 

cm

Czapka

Miecz - łuk

Balustrada krzyżakowa 
długa

System rynnowy

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka Balustrada sztachetowa 
długa

Dodatki
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HEBE

706 cm 359 cm

33
3 

cm

Miecz - łuk

Balustrada krzyżakowa 
długa

System rynnowy

Balustrada sztachetowa 
długa

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka

Dodatki
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HERA

300 cm 30
0 c

m

32
4 

cm

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka

Czapka

Miecz - łuk System rynnowy

Dodatki
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LUNA

720 cm 520 cm

36
9 

cm

Balustrada pełna

Balustrada sztachetowa 
długa

Miecz - łuk

Balustrada krzyżakowa 
długa

System rynnowy

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka

Dodatki
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NIKE

438 cm
388 cm

36
8 

cm

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka

Balustrada pełna

Czapka

Balustrada sztachetowa 
długa

Miecz - łuk

Balustrada krzyżakowa 
długa

System rynnowy

Dodatki
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PERSEFONA

500 cm

500 cm

37
7 

cmBalustrada pełna

Balustrada sztachetowa 
długa

Miecz - łuk

Balustrada krzyżakowa 
długa

System rynnowy

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka

Dodatki
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TEMIDA

60
0 c

m

600 cm

26
3 

cm

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Balustrada pełnaBalustrada sztachetowa 
długa

Miecz - łukBalustrada krzyżakowa 
długa

System rynnowy

Dodatki



CARPORTY
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APOLLO

576 cm

732 cm

52
3 

cm

22
5 

cm

Dodatki

Balustrada sztachetowa 
długa

Miecz - łuk

Balustrada krzyżakowa 
długa

System rynnowy

żagiel
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ARES

353 cm

34
8 

cm

488 cm

Sugerowane pokrycia

Papa Blacha trapezowa

Dodatki

Miecz - łuk System rynnowy
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EOS

298 cm

600 cm

20
2 

cm

488 cm

Sugerowane pokrycia

Papa Blacha trapezowa

Dodatki

Miecz - łuk System rynnowy
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EUROS

300 cm

600 cm

295 cm

18
7 

cm

Sugerowane pokrycia

Papa Blacha trapezowa

Dodatki

Miecz - łuk System rynnowy
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FAUN

Sugerowane pokrycia

Papa Blacha trapezowa

Dodatki

Miecz - łuk System rynnowy

700 cm

1000 cm

25
4 

cm
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HEFAJSTOS

320 cm 530 cm

21
7 

cm

Dachówka

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka

Dodatki

System rynnowy
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HELIOS

279 cm

518 cm

21
0 

cm

Dachówka

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka

Dodatki

System rynnowy
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HERMES

463 cm

300 cm

20
8 

cm

Sugerowane pokrycia

Papa Blacha trapezowa

Dodatki

Miecz - łuk System rynnowy
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MARS

300 cm
168 cm

449 cm

21
0 

cm

Sugerowane pokrycia

Papa Blacha trapezowa

Dodatki

Miecz - łuk System rynnowy
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PAX

310 cm

800 cm

22
6 

cm

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka

Dodatki

Miecz - łuk System rynnowy



Alpodach Sp. z o.o.    ul. Witosa 29, 68-200 Żary    tel. 68 470 49 95     www.alpodach.pl

29

POSEJDON

550 cm

650 cm
298 cm

21
9 

cm

Balustrada pełna System rynnowy

Sugerowane pokrycia

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka

Dodatki

Kratownica



TARASY



Alpodach Sp. z o.o.    ul. Witosa 29, 68-200 Żary    tel. 68 470 49 95     www.alpodach.pl

31

ERATO

790 cm

400 cm

29
5 

cm

Poliwęglan Papa

Rolowana 
popodachówka

Dachówka

Dodatki

Miecz - łuk System rynnowy

Sugerowane pokrycia
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GAJA

480 cm

30
5 

cm

32
0 c

m

Sugerowane pokrycia

Dodatki

Miecz - łukSystem rynnowy

Poliwęglan Papa

Balustrada pełna

Balustrada sztachetowa 
długa

Balustrada krzyżakowa 
długa
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KALIOPE

670 cm

? 
cm

406 cm

Dodatki

Miecz - łuk

System rynnowy

Balustrada pełnaBalustrada sztachetowa 
długa

Poliwęglan Papa Rolowana 
popodachówka

Dachówka

Sugerowane pokrycia

Balustrada krzyżakowa 
długa
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KLIO

320 cm480 cm

28
7 

cm

Sugerowane pokryciaDodatki

Miecz - łuk

System rynnowy

Balustrada pełnaBalustrada sztachetowa 
długa

Poliwęglan Papa

Balustrada krzyżakowa 
długa
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REA

34
0 c

m

442 cm

25
1 

cm

Dodatki

Miecz - łuk

System rynnowy

Balustrada pełnaBalustrada sztachetowa 
długa

Poliwęglan Papa Rolowana 
popodachówka

Dachówka

Sugerowane pokrycia

Balustrada krzyżakowa 
długa
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TALIA

540cm
58

0 c
m

19
4 

cm

Dodatki

Miecz - łuk

System rynnowy

Balustrada pełnaBalustrada sztachetowa 
długa

Poliwęglan Papa Rolowana 
popodachówka

Dachówka

Sugerowane pokrycia

Balustrada krzyżakowa 
długa



OGRODY ZIMOWE
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NANO

Dodatki

System rynnowyPoliwęglan Papa Rolowana 
popodachówka

Dachówka

Sugerowane pokrycia

380 cm

226 cm

23
7 

cm
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GIGA

Dodatki

System rynnowyPoliwęglan Papa Rolowana 
popodachówka

Dachówka

Sugerowane pokrycia

1150 cm

700 cm

29
9 

cm



DASZKI WEJŚCIOWE
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JOWISZ

Model 1

Model 4 Model 5

Model 2 Model 3
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MERKURY I SATURN

Model 1

Model 4 Model 5

Model 2 Model 3

* daszek dwuspadowy występuje w dwóch wersjach : zdobiony - Merkury oraz prosty - Saturn
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NEPTUN

Model 1

Model 4 Model 5

Model 2 Model 3



PLACE
ZABAW
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ZEFIR

116 cm

378 cm

35
4 

cm

15
0 

cm

Dodatki

HuśtawkaŚlizgawka



DOMKI
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TERA

38
7 c

m

875 cm

32
1 

cm

Sugerowane pokrycia

Dodatki

System rynnowy

Gont bitumicznyPapa Rolowana 
popodachówka

Blachodachówka DachówkaBlacha trapezowa
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HECTO

343 cm
300 cm

33
5 

cm

Sugerowane pokrycia

Dodatki

System rynnowy

Gont bitumicznyPapa Rolowana 
popodachówka

Blachodachówka DachówkaBlacha trapezowa
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PETA

1980 cm

1498 cm

63
5 

cm

Sugerowane pokrycia

Dodatki

System rynnowy

Gont bitumicznyPapa Rolowana 
popodachówka

Blachodachówka DachówkaBlacha trapezowa
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DECA

39
6 c

m

296 cm

25
4 

cm

Sugerowane pokrycia

Dodatki

System rynnowy

Gont bitumicznyPapa Rolowana 
popodachówka

Blachodachówka DachówkaBlacha trapezowa
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BRAMY
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HESTIA

96 cm 348 cm

34
1 

cm

Sugerowane pokrycia

Dodatki

System rynnowy

Gont bitumicznyRolowana 
popodachówka

Blachodachówka Dachówka



AKCESORIA
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ALBATROS 

MARINA

WIKING I

WIKING II

WIKING III

395 cm

310 cm

435 cm

435cm

435 cm
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PICO ławka plenerowa

NOBOS wieszak

BACHUS stojak na wino

28 cm

45
 c

m

165 cm

19
0 

cm

16
3 

cm

170 cm
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Oprócz klasycznych więźb dachowych oferujemy 
realizacje wszystkich konstrukcji inżynierskich takich jak 
mosty, kładki, wieże, bramy, szalunki, według projektów 
własnych oraz zleconych. Wykonujemy kompletne 
obiekty „małej architektury”: wiaty samochodowe 
(carporty) otwarte i zabudowane, chaty traperskie, 
altany,miejsca rekreacji i wypoczynku. 

Prace na projektem rozpoczynamy od omówienia 
warunków,które ma spełniać konstrukcja, jej 
funkcjonalności i estetyki. Następnie wykonujemy 
wizualizację, co pozwala zobaczyć, czy obiekt będzie 
odpowiadał Państwa wyobrażeniom. Po ewentualnej 
korekcie, przechodzimy do obliczeń statycznych i fazy 
produkcyjnej w technologii CNC.

Realizacja indywidualnych zamówień dotyczy nie tylko 
obiektów wolnostojących, ale również połączonych 
z budynkiem (np tarasy, ogrody zimowe, więźba 
dachowa). W celu idealnego dopasowania konstrukcji 
do rzeczywistych wymiarów budynku korzystamy z 
zaawansowanego narzędzia pomiarowego - Leica 
3D Disto. Dopasowanie konstrukcji do podłoża, 
realnych wymiarów obiektu oraz wysoka precyzja 
wykonywanych przez nas elementów (do 0,05 cm!) są 
gwarancją pełnego zadowolenia inwestora.

Prefabrykowana więźba dachowa,wykonana z 
suchego drewna konstrukcyjnego, charakteryzuje się 
dużo wyższą jakością od tartacznej(wilgotne drewno, 
impregnacja preparatem mineralno-solnym). 
Dodatkowo należy podkreślić kwestie zdrowotne 
- oferowany przez nas surowiec jest pozbawiony 
grzybów, pleśni, a w kontakcie ze skórą nie jest 
toksyczny. Podkreślić należy tani i szybki montaż, do 
którego nie potrzebujemy cieśli, a na standardowym 
budynku trwa zaledwie 1 do 2 dni.

Każda konstrukcja wymaga pokrycia dachowego, 
które również może być wyjątkowo oryginalne. 
Współpracujemy z najlepszymi producentami pokryć 
dachowych w Europie. Oferujemy : dachówkę 
ceramiczną, łupek naturalny i sztuczny, pokrycia 
blaszane małoformatowe (łuska dachowa „caro”, 
blachy segmentowe),pokrycia z blach płaskich 
(miedź, tytan-cynk, aluminium),pokrycia bitumiczne 
i gonty cedrowe. Ta współpraca umożliwia nam 
dostosowanie wymiarów dachu do modułu krycia, 
optymalizację kosztów materiału i pracy.

Zmierzając w kierunku całkowitej niepowtarzalności 
Państwa obiektu oferujemy dodatkowo metalowe 
elementy ozdobne – produkujemy elegancką 
galanterię dachową z miedzi, tytan-cynku, białego 
mosiądzu : róże wiatrów, maszkarony, iglice, kapelusze 
napoleońskie. Realizujemy rekonstrukcje według 
zaleceń konserwatora : lukarny, elementy osłonowe, 
elementy z epoki. Miłośnikom miedzi i innych metali w 
ogrodzie i domu oferujemy realizacje na zamówienie 
(np.donice, ramy) i współpracę z projektantem.

Zamówienia indywidualne
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W naszej strefie klimatycznej drewno jest tak powszechne, że nie zwracamy na 
nie szczególnej uwagi. Zatraciliśmy chęć i zdolność do rozróżniania gatunków 
drzew, z których pochodzi. Takie parametry jak: wytrzymałość, twardość, gięt-
kość, zapach, kolor, łatwość obróbki, rysunek słojów, a nawet smak, to tyko nie-
które cechy tego materiału

Fabryka Dachów Alpodach przywraca do naszej przestrzeni konstrukcje wyko-
nane z najlepszego drewna. Nowoczesny park maszynowy wykonuje pefekcyj-
nie zaprojektowane obiekty w tradycyjnych połączeniach ciesielskich o jakości 
stolarskiej. Taką konstrukcję, aż chce się pokazać. Jest to zupełnie odmienna sy-
tuacja od tej, którą mamy na budowach - jakość użytego drewna (surowego z 
tartaku) oraz niedokładność prac ciesielskich (piła łańcuchowa) powodują, że 
pragniemy jak najszybciej schować konstrukcję za płytą gips-karton.

Mogło być pięknie, a mamy skośne pudełka.

Skoro nie mamy szans na duża zmianę bo dom już stoi, to zrealizujmy w pięknym 
drewnie zabudowę tarasu, postawmy w ogrodzie śliczną altanę, postawmy da-
szek nad naszymi samochodami zwany carportem lub osłońmy wejście do bu-
dynku filigranowym daszkiem.

Czy warto? Miłośnicy piękna odpowiedzą - warto!

BEZ DREWNA CHYBA MOŻNA ŻYĆ
ALE CZY WARTO?
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Jak działamy 4kroki
do zadowolenia

wybierz produkt 
z katalogu

wyprodukujemy 
go na 
nowoczesnej 
maszynie CNC

dostarczymy go 
pod wskazany 
przez Ciebie adres

montaż możesz 
wykonać sam, lub 
zlecić go naszej 
ekipie.




