


O FIRMIE

Firma HANBUD od powstania pomaga w budowie marzeń o własnym 

domu. Początkowo jako dystrybutor materiałów budowlanych, a od 

2006 roku jako producent. Od tego czasu sukcesywnie wzbogacamy 

nasz asortyment i wprowadzając nowe linie technologiczne do produkcji 

blachodachówek, paneli dachowych na rąbek oraz blach trapezowych, 

staliśmy się czołowym producentem wyrobów stalowych w Polsce.

Obecnie nasza oferta zawiera ogrodzenia przemysłowe i posesyjne, 

profile konstrukcyjne oraz profile do suchej zabudowy. Produktami 

naszej firmy są również metalowe sztachety (Standard, Emka, Estetic, 

Sigma, Astra i Vigo) będące alternatywą do tradycyjnych drewnianych 

sztachet oraz nowoczesne ogrodzenia żaluzjowe. Dzięki rosnącemu 

doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować innowacje, takie jak 

nasze produkty z linii Revolution.

Metalowe sztachety to innowacyjny produkt, który pozwoli uzyskać 

elegancki i estetyczny wygląd posesji. Ten wybór zapewni poczucie 

bezpieczeństwa i prywatności Państwa rodzinie oraz najbliższym. 

Nasze materiały oraz systemowe rozwiązania pomogą w szybkim 

montażu nowego ogrodzenia. Natomiast zaoszczędzony czas będą 

państwo mogli przeznaczyć dla rodziny. Brak potrzeby konserwacji 

i corocznego malowania sztachet sprawi, że prezentowane ogrodzenie 

nie tylko będzie się wyróżniać na tle innych, ale także pozwoli na 

oszczędności w domowym budżecie.

Tomasz Pruszyński

Dyrektor produkcji

„Od najmłodszych lat uczony

byłem szacunku do pracy 

i dbałości o szczegóły.

Cieszę się, że obecnie mogę 

dzielić się nabytymi 

umiejętnościami ze swoimi 

współpracownikami”.

Na początku pracowałem tylko 

z Ojcem i Braćmi. Dziś nasza 

„rodzina” liczy już ponad 150 

pracowników. Hanbud — trwałość na lata! 



Sztachety metalowe 

zapewniają poczucie 

bezpieczeństwa oraz 

prywatności.

TRWAŁOŚĆ

POWŁOKI

DO WYBORU

PRODUKOWANA

POD WYMIAR
według życzenia

klienta

BEZ

MALOWANIA

BEZ

KONSERWACJI

ZALETY
SZTACHET

METALOWYCH:



Nieograniczone możliwości. 

Największy wybór wzorów 

i kolorów. Możliwość 

montażu obustronnego.

5 KROKÓW
DO NOWEGO

OGRODZENIA:

POWŁOKA
wybierz powłokę sztachet

WYMIARY
podaj długość

całego ogrodzenia

PRZĘSŁO
podaj szerokość

przęsła

WYBIERZ

MODEL

SZTACHETY

SPOSÓB

MONTAŻU
w pionie czy w poziomie,

jedno czy dwustronnie?



1. Sztacheta metalowa
Opis techniczny:

•

•

•

Materiał: blacha ocynkowana ogniowo, powlekana

Kolor: RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM,

NBW 73, NBW 74

Długość: do 3m

3. Słupek metalowy
Opis techniczny:

•

•

•

•

Materiał: blacha ocynkowana ogniowo, malowana

Kolor: RAL 7016 PS, 8017 PS

Długość: 2,00m / 2,30m / 2,50m

Wymiar zewn.: 60 x 40 mm

2. Poprzeczka metalowa
Opis techniczny:

•

•

•

•

Materiał: blacha ocynkowana ogniowo, powlekana

Kolor: RAL 7016 PS, 8017 PS

Długość: do 3m

Wymiar zewn.: 40 x 30 x 40 mm

MONTAŻ

SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH:

Ogrodzenia

5

x1
OPAKOWANIE

x20

1

x4

3

MONTAŻ SZTACHET W PIONIE

2

x2

4

x2

* Symulacja przęsła o szerokości 2,5 mb z wykorzystaniem sztachet metalowych STANDARD.

4. Łącznik plastikowy
Opis techniczny:

•

•

Kolor: RAL 7016 PS, 8017 PS

Wymiar wewn.: 40 x 30 mm

5. Wkręty montażowe
Opis techniczny:

•

•

Kolor: ocynkowany, dopasowany do koloru sztachet

Wymiar: 4,2 x 16 mm

Jeśli posiadamy już fundament, 

wystarczy słupek przymocować

do podłoża za pomocą

odpowiednich kotew.

Na rynku są dostępne różne materiały, z których 

można wykonać słupki ogrodzeniowe, np.: ozdobne 

bloczki, cegły klinkierowe i inne.

Mogą Państwo złożyć zapytanie w dowolnym dobrym 

sklepie z materiałami budowlanymi, a na pewno 

uzyskacie szczegółową pomoc i konsultacje.

SŁUPKI BETONOWE

Słupki metalowe mogą być 

osadzane we wcześniej wykopanych 

dołach, a po ich wypoziomowaniu 

zalane betonem.

Zalać betonem należy min. 1/3 

wysokości słupka, np. jeśli nasze 

ogrodzenie ma mieć 1,5m wysokości, 

należy zalać około 0,7m wysokości 

słupka. To znaczy, że należy 

zamówić słupek, który będzie miał 

2,3m długości.



Sprawdź ofertę kompletnych przęseł na www.hanbud-dachy.pl

1. Sztacheta metalowa
Opis techniczny:

•

•

•

Materiał: blacha ocynkowana ogniowo, powlekana

Kolor: RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM, 

NBW 73, NBW 74

Długość: do 3m

3. Słupek metalowy
Opis techniczny:

•

•

•

•

Materiał: blacha ocynkowana ogniowo, malowana

Kolor: RAL 7016 PS, 8017 PS

Długość: 2,00m / 2,30m / 2,50m

Wymiar wewn.: 60x40 mm

4. Wkręty montażowe
Opis techniczny:

•

•

Kolor: ocynkowany, dopasowany do koloru sztachet

Wymiar: 4,2 x 16 mm

2. Ceownik metalowy
Opis techniczny:

•

•

•

•

Materiał: blacha ocynkowana ogniowo, powlekana

Kolor: RAL 7016 PS, 8017 PS

Długość: do 2m

Wymiar zewn.: 40 x 30 x 40 mm

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz dzięki 

długoletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować 

nowe rozwiązanie, dzięki któremu zaoszczędzą Państwo czas 

oraz pieniądze. Wybierając nasz cały system ogrodzeniowy 

dostępny w najpopularniejszych wysokościach oraz szerokościach, 

są Państwo pewni, iż:

każdy element metalowy jest pokryty odpowiednią ilością cynku oraz farby

— co wydłuży żywotność ogrodzenia,

wszystkie zamówione elementy ogrodzenia zostaną dostarczone z jednego miejsca

i w tym samym terminie — brak nieprzewidzianych postojów w czasie montażu,

 kupując min. 5 jednakowych przęseł otrzymają Państwo dodatkowy rabat

— cena ogrodzenia może być niższa.

Pakiet ogrodzeniowy składa się z min. 5 przęseł o jednakowej szerokości i wysokości, 

w których skład wchodzą:

•

•

•

Ogrodzenia

3

MONTAŻ SZTACHET W POZIOMIE

4

x1
OPAKOWANIE

x2

1

x8

2

x2

* Symulacja przęsła o szerokości 2 mb z wykorzystaniem sztachet metalowych ASTRA.

WAŻNE:

• słupki, • łączniki,

• poprzeczki, • sztachety,

• wkręty.



PRODUKCJA

SPECYFIKACJA MATERIAŁU

PRODUKCYJNEGO

Bogdan Czarniawski

Kierownik produkcji

„Ścisła współpraca działu 

produkcji oraz logistyki 

umożliwia nam terminowe 

dostawy produktów 

najwyższej jakości”.

W firmie od  samego jej początku. 

Gdy przychodziłem do pracy 

byłem jednym z pierwszych 

pracowników. Droga jaką tu 

przeszedłem daje mi satysfakcję 

i energię do dalszego rozwoju.

W naszej branży bardzo istotny jest park maszynowy.

Dlatego nieustannie inwestujemy w nowe rozwiązania i linie produkcyjne.

Posiadamy w ofercie najwięcej modeli sztachet metalowych. Każdy z wzorów 

jest oryginalny i stworzony przez specjalistów naszej firmy. Sztachety posiadają 

grubość 0,45 mm i są wykonane z blachy obustronnej. Waga 1 metra bieżącego 

sztachety to około 0,5 kg. Odpowiednio dobrany gatunek stali, tj. DX51, pozwala 

na jej efektowne formowanie pozostawiając nasz wyrób odpowiednio sztywny. 

Na trwałość oraz nowoczesny wygląd naszego produktu mają wpływ liczne 

przetłoczenia wykonane w pełni zautomatyzowanym systemie produkcji.

Linia produkcyjna

sztachet metalowych

•

•

•

Prędkość: do 70 mb/min.

Pełna automatyzacja

7 linii produkcyjnych

4 PM / PS / NBW

4 PM / PS / NBW

3 WARSTWA PODKŁADOWA

2 WARSTWA OCYNKU

1 RDZEŃ STALOWY

2 WARSTWA OCYNKU

3 WARSTWA PODKŁADOWA



SZTACHETY
METALOWE

EMKA
Opis techniczny:

•

•

•

•

•

•

Wysokość profilu: 18 mm

Szerokość użytkowa: 115 mm

Szerokość całkowita: 115 mm

Maksymalna zalecana dł. elementu: 3000 mm

Minimalna długość elementu: 150 mm

Kolor: RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM,

NBW 73, NBW 74

ESTETIC
Opis techniczny:

•

•

•

•

•

•

Wysokość profilu: 18 mm

Szerokość użytkowa: 115 mm

Szerokość całkowita: 115 mm

Maksymalna zalecana dł. elementu: 3000 mm

Minimalna długość elementu: 150 mm

Kolor: RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM,

NBW 73, NBW 74

Każdy model sztachet

może zostać wyprodukowany

w dowolnym dostępnym kolorze.

WAŻNE:



SZTACHETY
METALOWE

Łatwy montaż

w pionie i poziomie.
Te modele sztachet mogą posiadać 

końcówki ścięte na prosto.WAŻNE:

STANDARD
Opis techniczny:

•

•

•

•

•

•

Wysokość profilu: 22 mm

Szerokość użytkowa: 115 mm

Szerokość całkowita: 115 mm

Maksymalna zalecana dł. elementu: 3000 mm

Minimalna długość elementu: 150 mm

Kolor: RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM,

NBW 73, NBW 74

SIGMA
Opis techniczny:

•

•

•

•

•

•

Wysokość profilu: 23 mm

Szerokość użytkowa: 116,5 mm

Szerokość całkowita: 116,5 mm

Maksymalna zalecana dł. elementu: 3000 mm

Minimalna długość elementu: 150 mm

Kolor: RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM,

NBW 73, NBW 74



SZTACHETY
METALOWE

Te modele sztachet mogą posiadać końcówki

ścięte na prosto.

Sztachety Astra i Vigo są węższe od pozostałych 

modeli. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną 

sztywność produktu.

WAŻNE:

ASTRA
Opis techniczny:

•

•

•

•

•

•

Wysokość profilu: 15 mm

Szerokość użytkowa: 91 mm

Szerokość całkowita: 91 mm

Maksymalna zalecana dł. elementu: 3000 mm

Minimalna długość elementu: 500 mm

Kolor: RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM,

NBW 73, NBW 74

VIGO
Opis techniczny:

•

•

•

•

•

•

Wysokość profilu: 15 mm

Szerokość użytkowa: 91 mm

Szerokość całkowita: 91 mm

Maksymalna zalecana dł. elementu: 3000 mm

Minimalna długość elementu: 150 mm

Kolor: RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM,

NBW 73, NBW 74




