


Jesteśmy polskim producentem modułowych systemów aluminiowych, które pozwalają na realizację
najwyższej jakości elementów architektury ogrodowej: przęseł ogrodzeniowych, bram, furtek i
zadaszeń śmietnikowych. Wszystkie produkty marki ZALU wykonane są z aluminium malowanego
proszkowo, co gwarantuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz unikalną estetykę.
Ogrodzenie to istotny element posesji, dlatego analizujemy każdy detal poddając go szczegółowej
kontroli jakości.

Zespół ZALU tworzą inżynierowie, projektanci oraz technolodzy specjalizujący się w obróbce aluminium.
Każdy projekt wspiera dział techniczno-handlowy, który troszczy się o sprawny przepływ informacji oraz
dba o równowagę pomiędzy technologią a biznesem. Wszyscy pracują z pasją i zaangażowaniem,
koncentrując się na satysfakcji Klienta. Do współpracy zaprosiliśmy kilkudziesięciu dystrybutorów z
całej Polski, którzy zajmą się Państwa ogrodzeniem kompleksowo: od wykonania pomiarów, po
profesjonalny montaż.

Oddajemy do Waszych rąk kilkanaście przykładowych realizacji ogrodzeń wyprodukowanych przez
firmę ZALU. Mamy nadzieję, że będą one inspiracją dla Waszych pomysłów na idealne ogrodzenie.
Obiecujemy wsparcie i fachowe doradztwo na każdym etapie inwestycji. Zapraszamy do kontaktu z
naszymi lokalnymi dystrybutorami. Ich wiedza i doświadczenie sprawi, że ogrodzenie aluminiowe ZALU
będzie wizytówką Waszej posesji. Jako producent gwarantujemy jakość, która zapewni Wam
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Eleganckie ogrodzenie wykonane z czarnej cegły klinkierowej, uzupełniają
elementy aluminiowe zbudowane w oparci o profile o wysokości 150mm,
ułożone w układzie poziomym w odstępach około 25mm. Furtki, brama
oraz przęsła pomalowane zostały proszkowo w kolorze RAL9006 struktura
metalizowana. Furtki wyposażono w aluminiowe pochwyty w tym samym
kolorze. Całość wygląda genialnie w zestawieniu z zielenią ogrodową.

Ogrodzenia aluminiowe wyróżniają się na tle ogrodzeń stalowych bardzo
wysoką estetyką. Aluminium to materiał bardzo przyjazny w obróbce,
dzięki czemu uzyskujemy wyjątkową dokładność produkując elementy
ogrodzeń. Nowoczesny park maszyn CNC oraz własna lakiernia proszkowa
pozwala ZALU kontrolować cały proces produkcji ogrodzeń, umożliwiając
jednocześnie możliwość personalizacji kolorystycznej ogrodzenia.
Kompetencje naszych pracowników bezpośrednio przekładają się na
finalną jakość produktu, który trafia na Waszą posesję.

Zobacz wszystkie realizacje
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Nowoczesna architektura stawia na rozwiązania minimalistyczne, które
idealnie komponują się z otoczeniem zewnętrznym. Prezentowane
ogrodzenie wykonane zostało z pionowych profili 50x50, ułożonych w
układzie pionowym w odstępach około 60mm. Całość tworzy bardzo
efektowne rozwiązanie, a brak połączenia profili u góry przęseł czyni je
niezwykle lekkim. Elementy ogrodzenia pomalowano w kolorze RAL7016
struktura metalizowana.

Budowa pakietów przęseł RIO zakłada, że pionowe profile połączone są
tylko u ich podstawy. Taki zabieg pozwala na montaż pakietu w taki
sposób, aby z gruntu wystawały jedynie profile pionowe. Pozwala to na
wypełnienie przestrzeni pomiędzy profilami np. kamykiem dekoracyjnym
lub korą ogrodową, co optycznie powiększa ogród, wypuszczając go niejako
przed posesje.

Zobacz wszystkie realizacje
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Zapewnienie prywatności to jedno z wielu zadań, które stawiane są
ogrodzeniom. Fotografia przedstawia ogrodzenie aluminiowe ZALU
zamontowane w hiszpańskim mieście Alicante. Naprzemienne ułożenie
profili gładkich i ryflowanych dodaje ogrodzeniu różnorodności, co w
połączeniu z hiszpańskim krajobrazem tworzy klimatyczną kompozycję.
Elementy ogrodzenia wykończone zostały w kolorze RAL9006 struktura
metalizowana.

Profile ZALU wyposażone są w system pióro-wpust co pozwala budować
szczelne ściany prywatności. Dzięki takiej konstrukcji, możliwe jest
zapewnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi profilami, co przekłada
się na wysoką wytrzymałość ogrodzenia. Wysoka jakość stosowanych
komponentów przekłada się na dużą odporność na warunki atmosferyczne
takie jak np. w przedstawionej realizacji - wysoka temperatura.

Zobacz wszystkie realizacje
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Elementy ogrodzenia wykonane zostały z profili aluminiowych o wysokości
100mm, ułożonych w układzie poziomym w odstępach około 45mm. Furtki
oraz brama skrzydłowa wyposażone zostały w maskownice pionowych
przerw strefy zawiasów oraz kaset elektrozaczepów. Aluminiowe antaby w
furtkach, dodają elegancji i doskonale dopełniają efekt całościowy.

Budowa modułowa ogrodzeń ZALU, pozwala produkować ogrodzenia
idealnie dopasowane do oczekiwań Klienta, przy jednoczesnej
optymalizacji kosztów. Zastosowana technologia połączeń bezspoinowych,
gwarantuje szybki i sprawy montaż oraz w przypadku uszkodzenia
jakiegokolwiek elementu, możliwość łatwego serwisu. Wszystkie te cechy
przekładają się na zminimalizowanie zaangażowania użytkownika przez
długie lata eksploatacji ogrodzenia.

Zobacz wszystkie realizacje
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Eleganckie ogrodzenie wykończone jasnym tynkiem dekoracyjnym,
wypełnione zostało elementami z aluminium w kolorze RAL7016 struktura
metalizowaną. Profile poziome o wysokości 198mm, ułożone z przerwami
około 20mm gwarantują poczucie intymności oraz bezpieczeństwa.
Systemowe zadaszenie śmietnika, podnosi komfort użytkowania oraz
idealnie dopełnia design całości ogrodzenia.

Aluminium to materiał bardzo wytrzymały, jednocześnie zdecydowanie
lżejszy od stali. Przekłada się to na mniejsze obciążenie podzespołów, co
bezpośrednio wydłuża ich żywotność. Aluminium wykorzystywane do
produkcji ogrodzeń może być w całości poddane recyklingowi co czyni je
przyjaznym środowisku.

Zobacz wszystkie realizacje
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Model Palermo to eleganckie i nowoczesne ogrodzenie zbudowane z profili
poziomych o wysokości 50mm. Niski profil w połączeniu z 25mm przerwą,
daje ogrodzeniu dwojaki charakter. Stojąc blisko, mamy wrażenie
szczelnego i masywnego ogrodzenia, z oddali zaś możemy podziwiać
piękno posesji lekko poprzecinane profilami poziomymi.

Rozwiązania systemowe ZALU pozwalają na dopasowanie przęseł, furtek i
bram zarówno do nowych jak i modernizowanych ogrodzeń. Mnogość
profili i rozwiązań pozwala wyprodukować elementy „szyte na miarę”,
które spełnią oczekiwania najbardziej wymagający Klientów.

Zobacz wszystkie realizacje
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Płot, brama i furtka wejściowa powinny tworzyć spójną całość ogrodzenia,
które staje się ciekawym akcentem wyróżniającym posesję. Połączenie
wzorów RIO oraz Berlin to kompozycja, która wygląda stabilnie i
elegancko. Ogrodzenie strzeże granic posesji, ale jednocześnie pozwala
zajrzeć do ogrodu. Nowoczesne ogrodzenie wyróżnia prostota konstrukcji
oraz neutralna kolorystyka.

Wielu inwestorów decyduje się na modne obecnie odcienie szarości, które
dodają ogrodzeniu szlachetności. Prosty układ elementów i jednolita
kolorystyka sprawiają, że ogrodzenie aluminiowe to produkt
ponadczasowy. System modułowy ZALU daje możliwość zaprojektowania
dokładnie takich kompozycji, o których marzą nasi Klienci. Istotny jest nie
tylko wygląd, ale też funkcjonalność, którą docenia się podczas
codziennych czynności.

Zobacz wszystkie realizacje
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ZALU sp. z o.o.
Zakład produkcyjny

Osiedle Niewiadów 49
97-225 Ujazd

Zalu.pl

facebook.com/ZALUogrodzenia

Dane dystrybutora

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Kolory zaprezentowane w publikacji
mogą różnić się w rzeczywistości i należy je traktować wyłącznie poglądowo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe,
tylko za zgodą ZALU.


