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DOSTĘPNE PRODUKTY

SYSTEM MODUŁOWY  
ŁATWY W MONTAŻU

NOWOCZESNY DESIGN WYSOKA ODPORNOŚĆ 
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Innowacyjny system konstrukcyjny PRIME ALUMINIUM SYSTEM to nowość na rynku, bazująca na dedykowanych profilach 

aluminiowych oraz nowatorskich rozwiązaniach technicznych. Cechuje się modułowością oraz eliminacją nieestetycznych 

spawów na rzecz połączeń skręcanych, co daje możliwość montażu ogrodzenia element po elemencie bezpośrednio  

na terenie budowy, bez użycia specjalistycznych narzędzi. Dobór materiałów sprawia, że konstrukcja jest trwała, stabilna  

i bezobsługowa oraz wpisuje się w aktualne standardy proekologiczne. 

Wyjściową ofertę stanowią przęsła, słupy, bramy skrzydłowe oraz bramy przesuwne wraz z akcesoriami, aczkolwiek system 

będzie ciągle rozwijany o kolejne elementy małej architektury.
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 SEGMENT   SŁUP             FURTKA                 BRAMA SKRZYDŁOWA

BRAMA PRZESUWNA    SEGMENT          SŁUP KOTWIONY            SEGMENT



WYBRANE WZORY WYPEŁNIEŃ

Wypełnienie CURTAIN to oryginalna konstrukcja, która wyglądem i układem przypomina żaluzje. Ich główną zaletą  
jest funkcjonalność - ukrywają posesję od zewnątrz, pozostawiając widoczność od wewnątrz, nie zamykając przy tym 
przepływu powietrza.                   
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STRONA  ZEWNĘTRZNA STRONA  WEWNĘTRZNA

SLIM         SLIM PLUS                                             VERITCAL

CLASSIC                                           CLASSIC LITE                                           SOLID

MULTI                                               MODULAR                                                MIX

CONTRAST                                             MIRROR                                              ADDON



Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe PRIME ALUMINIUM 

SYSTEM produkowane są w Polsce, a dokładniej  
w Lublinie – stolicy województwa lubelskiego. Łączą  
ze sobą bezpieczeństwo, trwałość oraz nowoczesny design. 
Każdy element składowy PRIME ALUMINIUM SYSTEM 
został zaprojektowany z naciskiem na jego niezawodność, 
prostotę, lekkość i funkcjonalność. Oferujemy Państwu 
szeroką gamę wypełnień i kolorów, które z powodzeniem 
wpisują się w obecne trendy w architekturze i budownictwie 
oraz pozwalają na personalizację ogrodzenia według 
własnych upodobań.
Największą zaletą ogrodzeń firmy TABAL jest modułowy 
system montażu - elementy łączone są bezszwowo,  
co nadaje całej konstrukcji smukłości i elegancji. 

Modularność oraz uniwersalność naszych produktów 
umożliwia sprawne ofertowanie oraz realizację nawet 
najbardziej indywidualnego zamówienia.
Jesteśmy przekonani, że nasz nowatorski system ogrodzeń 
aluminiowych nada charakteru każdej posesji i sprosta 
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. 
Zapewniamy kompleksową obsługę – projektujemy, 
montujemy, doradzamy wybór ogrodzenia, dobieramy 
akcesoria i dostarczamy w terminie.
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CONTRAST                                             MIRROR                                              ADDON



  SEGMENT

SEGMENT to podstawowy element do wydzielania przestrzeni z wypełnieniem palisadowym dostępnym w układzie 
poziomym lub pionowym. Pełni rolę estetyczną, chroniąc posesje przed osobami postronnymi, jednocześnie podkreślając 
jego aspekt wizualny. Kształt ramy jest dostosowany do wybranego rodzaju wypełnienia. Gotowy element można montować 
do muru bądź systemowego słupa (kotwionego do podmurówki bądź zatapianego w fundamencie).

* możliwość zamówienia na indywidualny wymiar
** kod produktu modułowego tworzą symbole podane przy wymiarach

H

L

Dostępne modularne wymiary:

   SEGMENTY MODUŁOWE*

Wymiar [L x H]** Szerokość 
[L = mm]

Wysokość 
[H = mm]

Układ poziomy wypełnień  
palisadowych

L1 = 920mm H1 = 840mm

L2 = 1280mm H2 = 1200mm

L3 = 1640mm H3 = 1560mm

L4 = 2000mm H4 = 1920mm

Układ pionowy wypełnień  
palisadowych

L1 = 920mm H1 = 920mm

L2 = 1280mm H2 = 1280mm

L3 = 1640mm H3 = 1640mm

L4 = 2000mm H4 = 2000mm
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   SŁUP

SŁUP jest standardowym elementem konstrukcyjnym odpowiadającym za stateczność ogrodzenia. Może być zatopiony  
w fundamencie lub kotwiony do podłoża. Gotowe przęsło, w zależności od konstrukcji, rodzaju wypełnienia i oczekiwanego 
efektu montuje się do słupa bezpośrednio przez profil ramy lub z użyciem zestawu dedykowanych łączników z możliwością 
regulacji kąta.

FURTKA oferowana przez system posiada wzmocnioną konstrukcję 
na bazie podwójnego profilu ramowego, zapewniającą sztywność 
i spójność stylistyczną z pozostałymi elementami płotu. Stanowi 
funkcjonalne i bezpieczne dopełnienie wygrodzenia, gwarantujące 
wieloletnią, niezawodną pracę. Opcjonalnie może być doposażona  
w takie akcesoria jak elektrozaczep czy pochwyt zewnętrzny. 
Furtki mogą być montowane do systemowego słupa (kotwionego  
lub zatapianego) lub bezpośrednio do muru.

   FURTKA

* możliwość zamówienia na indywidualny wymiar
** kod produktu modułowego tworzą symbole podane przy wymiarach

H

L

FURTKI MODUŁOWE*

Wymiar [L x H]** Szerokość skrzydła 
[L = mm]

Wysokość 
[H = mm]

Układ poziomy wypełnień  
palisadowych

L1 = 1800mm
H1 = 840mm

H2 = 1200mm

L2 = 2160mm
H3 = 1560mm

H4 = 1920mm

Układ pionowy wypełnień  
palisadowych

L1 = 1720mm
H1 = 920mm

H2 = 1280mm

L2 = 2080mm
H3 = 1640mm

H4 = 2000mm

Dostępne modularne wymiary:
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BRAMA SKRZYDŁOWA

BRAMA SKRZYDŁOWA to tradycyjne rozwiązanie wjazdu na posesję oparte na bazie ramy z masywnego profilu 
aluminiowego, łączonego w technologii skręcanej. Dzięki modularnej budowie i idealnie wkomponowuje się w pozostałe 
elementy ogrodzenia takie jak furtka i przęsła. Dostępna zarówno w wersji manualnej jak i ze sterowaniem automatycznym 
z poziomu pilota wraz z niezbędnymi podzespołami.

Dostępne modularne wymiary:

BRAMY SKRZYDŁOWE MODUŁOWE*

Wymiar [L x H]** Szerokość wjazdu 
[R = mm]

Szerokość skrzydła 
[L = mm]

Wysokość 
[H = mm]

Układ poziomy wypełnień 
palisadowych 

R1 = 3780mm L1 = 1800mm H1 = 1200mm

R2 = 4500mm L2 = 2160mm H2 = 1560mm

H3 = 1920mm

Układ pionowy wypełnień 
palisadowych

R1 = 3620mm L1 = 1720mm H1 = 1280mm

R2 = 4340mm L2 = 2080mm H2 = 1640mm

H3 = 2000mm

* możliwość zamówienia na indywidualny wymiar
** kod produktu modułowego tworzą symbole podane przy wymiarach

H

L
R
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BRAMA PRZESUWNA

BRAMA PRZESUWNA to bezpieczne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z nowoczesnym wyglądem. Konstrukcja 
bramy to solidna rama z szyną jezdną oraz wypełnieniem o modularnych wymiarach, które w połączeniu z pozostałymi 
elementami ogrodzenia stanowią idealne dopełnienie posesji, przykuwając uwagę, a jednocześnie zapewniając oczekiwany 
stopień prywatności. Doposażona o układ automatyki pozwala na wygodne korzystanie z wjazdu bez wychodzenia  
z samochodu.  

Dostępne modularne wymiary:

BRAMY PRZESUWNE SAMONOŚNE MODUŁOWE*

Wymiar [L x H]** Szerokość wjazdu 
[R = mm]

Szerokość skrzydła 
[L = mm]

Wysokość 
[H = mm]

Układ poziomy wypełnień 
palisadowych 

R1 = 3360mm L1 = 4650mm H1 = 1200mm

R2 = 4080mm L2 = 5800mm H2 = 1560mm

R3 = 5080mm L3 = 7000mm H3 = 1920mm

Układ pionowy wypełnień 
palisadowych

R1 = 3200mm L1 = 4650mm H1 = 1280mm

R2 = 3920mm L2 = 5800mm H2 = 1640mm

R3 = 4840mm L3 = 7000mm H3 = 2000mm

* możliwość zamówienia na indywidualny wymiar
** kod produktu modułowego tworzą symbole podane przy wymiarach

H

L
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PALETA KOLORÓW RAL

Możliwe jest również wykonanie wypełnienia w kolorach drewnopodobnych oraz mieszania ich z wypełnieniami  
w kolorach palety RAL, co pozwala ma tworzenie niepowtarzalnych wzorów.

PALETA KOLORÓW DREWNPODOBNYCH

RUST01 Rdza Rustykalna
Rustic Rust

LOVI01 Jasny beton 
Light Concrete

LOVI02 Ciemny Beton 
Dark Concrete

WDDS01 Dąb Szary 
Gray Oak

WDBL01 Dąb Bielony 
Light Oak

WDWI03 Złota Wiśnia 
Golden Cherry

WDSR01 SIENA ROSSOWDSI01 SIENA PL

WDDB01 Dąb Bagienny 
Swamp Oak

WDBK01 Buk
Beech

WDWG01 WengeWDMH03 Ciemny Mahoń 
Dark Mahogany

WDMH01 Mahoń 
Mahogany

WDSN01 Sosna
Pine

WDWN01 WinchesterWDOR01 Orzech
Walnut

WDZD01 Złoty Dąb
Golden Oak

WDZD03 Klasyczny Złoty Dąb 
Classic Golden Oak

WDBB01 Buk Bielony 
Light Beech

Elementy wchodzące w skład ogrodzeń są malowanie  standardowo 
w kolorach RAL 9005 (czarny) oraz RAL 7016 (antracyt), lecz na 
indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie ogrodzenia w 
dowolnym kolorze z palety RAL*.

*wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania
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RAL 7016

RAL  9005



Firma Tabal Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od 1990 
roku i produkuje kompleksowe systemy ogrodzeń. 
Zastosowanie najnowszych dostępnych technologii, 
nowoczesny park maszynowy, w tym jedna  
z najnowocześniejszych w Polsce lakiernia 
proszkowa gwarantują produkt wysokiej jakości, 
przeznaczony na długie lata eksploatacji. Działamy 
na terenie całej Polski i za granicą kraju, ciągle 
poszerzając sieć dystrybutorów. Ugruntowana 
pozycja Spółki w branży metali nieżelaznych, 
wypracowana marka, rozbudowana sieć kontaktów  
i doświadczona kadra są gwarantem sukcesu.



+48 665 010 292  alufence@tabal.plTABAL Sp. z o.o.
ul. Energetyków 14

20-468 Lublin

PRODUCENT

www.tabal.pl

Lublin


