
rabata   modułowa



Informacje techniczne
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Produkt ten sprawdzi się znakomicie zarówno jako 
kwietnik jak i warzywnik. Estetycznie wykonany 
stanowi ozdobę każdego ogrodu.

Mnogość konf iguracji pozwala na dopasowanie 
geometrii do indywidualnych potrzeb oraz wizji, 
ograniczenie stanowi jedynie wyobraźnia naszych 
klientów. W celu zwiększenia trwałości drewna 
polecamy zabezpieczenie olejem lub  impregnatem 
powłokotwórczym, również u nas dostępnym.

Połączenia wykonane na jaskółczy ogon gwarantują szybki i prosty montaż bez konieczności 
stosowania elektronarzędzi.

Komponenty

 Ścianki boczne wykonane są z deski o grubości 24 mm i szerokości 146 mm.

Strugana powierzchnia i fazowane krawędzie słupów zapewniają estetyczny wygląd i łatwość 
malowania.

 Słupy wykonane są z kantówki 100 x 100 mm, klasy C24.

Ewentualne dno modułów stanowią deski również o przekroju 24 x 146 mm.

Rabaty modułowe wykonane są ze świerkowego drewna suszonego komorowo, dzięki temu 
pękanie i skręcenie są ograniczone do minimum. Ekologia jest dla nas ważna - surowiec posiada 
certyfikat FSC (system zrównoważonej gospodarki leśnej)

Aby uzyskać maksymalną kompatybilność modułów, 
oferowany prostokąt o wymiarach 62,5 x 115 cm stanowi 1/2 
kwadratu i zgrywa się idealnie w linię z dzielącym kwadrat 
słupkiem.
Nie mogło zabrakną również mniejszego modułu, jest to 
kwadrat mały o wymiarach 62,5 x 62,5 cm, który jest 1/4 
dużego kwadratu a jego szerokość jest równa węższemu 
boku prostokąta.

Geometria modułów

Bazę stanowi kwadrat o zewnętrznych konturach 115 x 115 cm.
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Nasze propozycje
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Kwadrat
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kwadrat KD1A kwadrat KD1B kwadrat KD1C

kwadrat KD2A kwadrat KD2B kwadrat KD2C

kwadrat KD3A kwadrat KD3B kwadrat KD3C

kwadrat KD2AW kwadrat KD2BW kwadrat KD2CW

Moduł kwadratowy o wymiarach 
zewnętrznych słupów 115 x 115 cm



Kwadrat mały
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kwadrat mały KM1A kwadrat mały KM1B

kwadrat mały KM2A kwadrat mały KM2B

kwadrat mały KM3A kwadrat mały KM3B

kwadrat mały KM2AW kwadrat mały KM2BW

Moduł kwadratowy o wymiarach 
zewnętrznych słupów 62,5 x 62,5 cm



Prostokąt
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prostokąt PD1A prostokąt PD1B prostokąt PD1C

prostokąt PD2A prostokąt PD2B prostokąt PD2C

prostokąt PD3A prostokąt PD3B prostokąt PD3C

prostokąt PD2AW prostokąt PD2BW prostokąt PD2CW

Moduł prostokątny o wymiarach 
zewnętrznych słupów 62,5 x 115 cm
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