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O FIRMIE

Ponad pół wieku doświadczenia, wiedza i stały rozwój firmy, stanowią o jakości naszych produktów. 
Od początku działalności koncentrujemy się na udoskonalaniu i rozszerzaniu oferty.

W ofercie znajdą Państwo ogrodzenia panelowe (także ozdobne), gabionowe, bramy i bramki 
uchylne i przesuwne, systemy szlabanowe oraz pergole. LEGI® to kilkanaście systemów ogrodzeń 
i bram w kilkuset odmianach, różniących się wyglądem i  rozwiązaniami technicznymi.

Możecie je Państwo zobaczyć na przykład na Stadionie Narodowym w Warszawie, Gazoporcie 
w Świnoujściu, stadionach PGE Arena w Gdańsku i INEA w Poznaniu czy na lotnisku Lagenhagen 
w Hannowerze. To produkty najwyższej jakości, które gwarantują trwałość, estetykę i łatwy 
montaż  .

Historia LEGI® zaczyna się w roku 1964, kiedy założyciel firmy zaprojektował i opatentował 
konstrukcję ogrodzenia o unikatowym wzornictwie i  rozwiązaniach technicznych 
(Patentschrift 1 906 391). 

Systemy ogrodzeń LEGI® to klasyka i nowoczesność w jednym.

Witamy w świecie Legi !

Firma Legipol, produkująca systemy ogrodzeń Legi®, mieści się w Wałbrzychu i jako jedna 
z nielicznych posiada kompletną linię technologiczną, obejmującą także własną cynkownię. 
Każdym zamówieniem zajmujemy się od fazy projektu po wysyłkę.

Każdą z wersji możemy dostosować do Państwa wymagań estetycznych, technicznych czy 
specyfiki miejsca montażu. Nasi doradcy pomogą Państwu w doborze systemu i udzielą wszystkich 
niezbędnych informacji. Dzięki LEGI® zaoszczędzicie Państwo czas, a zyskacie nowoczesne, 
estetyczne i trwałe ogrodzenie. To produkt, który powstał dla Państwa wygody.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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LEGI: PATENT NA DOSKONAŁOŚĆ
OGRODZENIA OD LAT 
WYBIERANE PRZEZ KLIENTÓW
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Zapraszamy do zapoznania się z jego niezwykłymi możliwościami.

Jako jedyne na rynku posiadają certyfikat TÜV, potwierdzający ich wyjątkową wytrzymałość na przerwanie,  dopuszczający je do stosowania m.in. 
na obiektach publicznych. Dodatkowe poczucie bezpieczeństwa zapewnia ażurowa konstrukcja słupków w odmianach RP PUR D i RP UNO D,  
która daje nieskrępowany wgląd w posesję, odstraszając w ten sposób potencjalnych włamywaczy. 

3. Estetyka - System R cechuje liniowość, harmonijna forma, ponadczasowa elegancja oraz doskonałe dopasowanie elementów. Wysoka estetyka 
ogrodzeń systemu R pozostaje niezmienna od lat. Jest ona rezultatem dbałości o wysoką jakość materiałów, zastosowania najbardziej skutecznej 
ochrony antykorozyjnej i przestrzegania wysokich standardów pracy.

Do sukcesu ogrodzeń tego systemu przyczyniło się zastosowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, dzięki którym ogrodzenia Legi 
górują nad popularnymi ogrodzeniami przynajmniej w 3 aspektach:

System R to flagowy system LEGI®, duma działu konstrukcyjnego i produkcji,  unikatowe rozwiązanie chronione patentem.

SYSTEM R

2. Stabilność i bezpieczeństwo - Systemy R w odmianach  RP UNO i  RP PUR zostały specjalnie zaprojektowane i zbadane pod kątem wytrzymałości 
mechanicznej i są  bez wątpienia najbezpieczniejszymi spośród wszystkich dostępnych systemów ogrodzeniowych. 

1. Łatwość montażu – łączenie paneli systemu R na zakładkę daje gwarancję pewnego i szybkiego montażu nawet w przypadku nierównych 
odstępów między słupkami. Ponadto słupki wyposażone są seryjnie w haki,  na których wiesza się panele. Umożliwia to łatwy i szybki montaż  przez 
jedną osobę. Unikatowym rozwiązaniem w odmianie R FIT R+ K jest zastosowanie tylko jednej śruby montażowej na szczycie słupka,  jej dokręcenie 
powoduje stabilizację paneli bez ich uciążliwego pozycjonowania. 

Systemy ogrodzeń LEGI R  to majstersztyk myśli inżynieryjnej, który został sprawdzony w tysiącach realizacji i ciągle przekonuje nabywców. 
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OGRODZENIA LEGI R:
WYGLĄD, WYKONANIE 
I INNOWACYJNOŚĆ, KTÓRYCH 
NIKT NIE POTRAFI NAŚLADOWAĆ
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< dociśnięcie paneli do słupków zapobiega powstawaniu hałasu 
spowodowanego drganiami,

Cechy: 

< optymalna równowaga między stabilnością i elegancją,

       - zawieszenie paneli na hakach słupka,

< dodatkowe zabezpieczenie przed demontażem dzięki zastosowaniu 
specjalnej śruby,

< brak ostrych krawędzi,

< błyskawiczny montaż w 3 krokach:

< szybki i łatwy montaż przez jedną osobę.

       - założenie profila zaciskowego KR na hakach słupka,

< możliwość swobodnego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu,

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

< solidna i niewymagająca konserwacji konstrukcja,
< możliwość zamocowania dodatkowych elementów (np. zabezpieczenia 

przed wspinaniem, elementy ozdobne),

MISTRZOWSKIE OSIĄGNIĘCIE W KONSTRUKCJI I WYGLĄDZIE

       - nałożenie i dokręcenie śruby na szczycie słupka.

< reprezentacyjny wygląd dzięki szlachetnemu wzornictwu,

< wysokość 630 - 2430 mm,

< łączenie – opatentowany system łączenia paneli centralnie na zakładkę przy pomocy 
profila dociskowego KR. Miejscem skręcania jest  górny kraniec słupka, tworzący element 
konstrukcyjny oraz jego zwieńczenie,

Zalety:

System RP fit R+K

Typ krat R-S, R-M, R-L    
 630 - 2430 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

zaślepka

śruba

podkładka

kapa ozdobna

płytka mocująca

profil KR

słupek fit
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System RP fit D

Typ krat R-S, R-M, R-L    
 630 - 2030 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

< brak ostrych krawędzi,

Zalety:

Cechy:

< ażurowa konstrukcja zapewnia najlepszą kontrolę nad otaczającym terenem,

EFEKTYWNY I NIEZAUWAŻALNY

< wysokość 630 - 2030 mm,

< możliwość swobodnego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu.
< możliwy montaż przez jedną osobę,

< doskonale sprawdza się w obiektach objętych monitoringiem,

< łączenie paneli na zakładkę na hakach będących częścią ażurowej konstrukcji słupka,

< bezpieczeństwo osiągane dzięki stabilności konstrukcji 
przypominającej kratownicę,

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015,

< samozrywalne nakrętki stanowią dodatkowe 
zabezpieczenie przed demontażem.

< nierzucające się w oczy, nieagresywne ogrodzenie odwraca 
uwagę potencjalnych włamywaczy,

słupek fit D

nakrętka zrywalna

podkładka

śruba łukowa
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SZLACHETNY I UNIWERSALNY DESIGN

< ultralekka budowa na podobieństwo kratownicy,

Cechy:
< łączenie  paneli na zakładkę  za pomocą śrub oraz profila dociskowego KR,

< ażurowa konstrukcja zapewnia najlepszą kontrolę nad otaczającym terenem,
Zalety:

< ekonomiczne dzięki szybkiemu i łatwemu montażowi,

< brak ostrych krawędzi,
< wysokość 630 - 2030 mm,

< nierzucające się w oczy, nieagresywne ogrodzenie odwraca 
uwagę potencjalnych włamywaczy,

< możliwość stopniowego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu.
< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015,

< doskonale sprawdza się w obiektach objętych monitoringiem,

< dodatkowe zabezpieczone przed demontażem,
< prosty montaż.

System RP fit D+K

Typ krat R-S, R-M, R-L    
 630 - 2030 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

słupek fit D+K

zaślepka profila

profil KR
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System RP uno R

Typ krat R-S, R-M, R-L, R-L.Q    
 630 - 2430 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

< słupek z profila 60 x 40 mm,
< wysokość 630 - 2430 mm - większe wysokości na życzenie,

< brak ostrych krawędzi,
< możliwość stopniowego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu,

*W porównaniu z tradycyjnymi systemami.

< najwyższa wytrzymałość mechaniczna,

 

< możliwość łatwej rozbudowy,

Zalety:

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

< wytrzymałość potwierdzona certyfikatem TÜV,

< możliwość zamocowania dodatkowych elementów (np. ochrony przed wspinaniem),

< łączenie paneli na zakładkę przy pomocy śruby przykręcanej od zewnątrz,

< reprezentacyjny wygląd,

< prosty montaż.

EKSTREMALNA OCHRONA PRZED NAJAZDEM LUB PRZERWANIEM

Cechy:

< zastosowanie klemy dociskowej ATK RK-Q oraz kraty R-L.Q zwiększa 20-krotnie 
wytrzymałość na rozerwanie*,

zaślepka słupka

śrubaklema ATK

słupek uno

nitonakrętka
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System RP uno R+K

Typ krat R-S, R-M, R-L    
 630 - 2430 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

< wysokość 630 - 2430 mm - większe wysokości na życzenie,

< możliwość łatwej rozbudowy,

< brak ostrych krawędzi,

STABILNOŚĆ W OBSZARACH SŁUPKÓW I PANELI

< reprezentacyjny wygląd dzięki szlachetnemu wzornictwu,

< słupek z profila 60 x 40 mm,

Zalety:

< łączenie  paneli na zakładkę na przodzie słupka z wykorzystaniem listwy dociskowej KL,
Cechy:

< możliwość stopniowego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu,

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

< śruby mocujące przykręcane od zewnątrz,

< możliwość zamocowania dodatkowych elementów 
(np. zabezpieczenia przed wspinaniem),

< prosty montaż.

zaślepka słupka

śruba

listwa KL

słupek uno

nitonakrętka
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System RP uno D

Typ krat R-S, R-M, R-L, R-L.Q    
 630 - 2030 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

*W porównaniu z tradycyjnymi systemami.

Zalety:

< możliwość stopniowego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu,

< najwyższa wytrzymałość mechaniczna, 
< doskonale sprawdza się w obiektach objętych monitoringiem,

< łączenie paneli na zakładkę od zewnątrz,

< wyjątkowa, ażurowa konstrukcja nie stwarzająca bariery dla wzroku, 

< wysokość 630 - 2030 mm,

< wytrzymałość na przerwanie ciągłości potwierdzona certyfikatem TÜV,

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

DLA WYSOKICH OCZEKIWAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA

< możliwość łatwej rozbudowy.

Cechy:

< zastosowanie klemy dociskowej ATK RK-Q oraz kraty R-L.Q zwiększa 20-krotnie 
wytrzymałość na rozerwanie*,

< brak ostrych krawędzi,
nakrętka

słupek uno D klema dociskowa ATK

śruba

płytka 
mocująca
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System RP uno D+K

Typ krat R-S, R-M, R-L    
 630 - 2030 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

SYSTEM, KTÓRY POTRAFI WIĘCEJ NIŻ SIĘ WYDAJE

Cechy:

< reprezentacyjny wygląd dzięki szlachetnemu wzornictwu,

< łączenie paneli na zakładkę od zewnątrz + mocowanie za pomocą listwy dociskowej KL,

< wysokość 630 - 2030 mm,

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

Zalety:
< doskonale sprawdza się w obiektach objętych monitoringiem,

< możliwość stopniowego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu,

< słupek w postaci kratownicy, druty i płaskownik wygięte na odpowiedni kształt tworzą 
oryginalny ażurowy system,

< prosty montaż.

nakrętka

listwa dociskowa
KLsłupek uno D

śruba

płytka 
mocująca
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System RP pur R

Typ krat R-S, R-M, R-L, R-L.Q    
 630 - 2430 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

< brak ostrych krawędzi,

< łączenie paneli na zakładkę, śruby hakowe mocujące kratę przykręcane od wewnątrz,

< możliwość stopniowego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu.
< wysokość 630 - 2430 mm - większe wysokości na życzenie,

Zalety:

< zastosowanie klemy dociskowej ATK RK-Q oraz kraty R-L.Q zwiększa 20-krotnie 
wytrzymałość na rozerwanie*,

< reprezentacyjny wygląd dzięki szlachetnemu wzornictwu,

< prosty montaż.

< możliwość zamocowania dodatkowych elementów 
(np. zabezpieczenia przed wspinaniem),

*W porównaniu z tradycyjnymi systemami.

< wytrzymałość na przerwanie ciągłości potwierdzona certyfikatem TÜV,

< najwyższa wytrzymałość mechaniczna, 

WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ W OBSZARACH SŁUPKÓW I PANELI

< dodatkowe zabezpieczenie przed demontażem ,

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015,

Cechy:

słupek
pur

zaślepka słupka

śruba hakowa

nakrętka
zaślepka



21



22

System RP pur R+K

Typ krat R-S, R-M, R-L    
 630 - 2430 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

< brak ostrych krawędzi,

< możliwość stopniowego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu,

SPEŁNIA KAŻDE WYMAGANIA

< możliwość zamocowania dodatkowych elementów 
(np. zabezpieczenia przed wspinaniem), 

< szybki i łatwy montaż.

< dodatkowe zabezpieczenie przed demontażem,

< możliwość stopniowego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu,

Cechy:
< łączenie paneli na zakładkę od wewnątrz na słupku, mocowane przy 

pomocy profila dociskowego,

< wysokość 630 - 2430 mm - większe wysokości na życzenie,

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

Zalety:
< reprezentacyjny wygląd dzięki szlachetnemu wzornictwu,

zaślepka słupka

słupek pur

zaślepka

śruba 

nakrętka

nitonakrętka

profil 
dociskowy
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System RP pur D

Typ krat R-S, R-M, R-L, R-L.Q    
 630 - 2430 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

< brak ostrych krawędzi,

Zalety: 

< system dopuszczony do wygradzania parkingów publicznych,

STWORZONY DLA PODWYŻSZONYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA

< łączenie paneli na zakładkę przy pomocy śruby hakowej przykręcanej od wewnątrz 
daje pewne i stabilne połączenia,

< możliwość stopniowego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu,

< prosty montaż.

*W porównaniu z tradycyjnymi systemami.

< wysokość 630 - 2430 mm - większe wysokości na życzenie,

< zastosowanie klemy dociskowej ATK RK-Q oraz kraty R-L.Q zwiększa 20-krotnie 
wytrzymałość na rozerwanie*,

< słupek w postaci kratownicy, druty i płaskownik wygięte na odpowiedni
kształt i zespawane ze sobą tworzą oryginalny ażurowy system,

Cechy:

< najwyższa wytrzymałość mechaniczna, 

< wytrzymałość na przerwanie ciągłości potwierdzona certyfikatem TÜV,

< reprezentacyjny wygląd dzięki szlachetnemu wzornictwu,

< doskonale sprawdza się w obiektach objętych monitoringiem,
< lekka konstrukcja,

słupek pur D

nakrętka

śruba hakowa

płytka 
mocująca
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System RP pur D+K

Typ krat R-S, R-M, R-L    
 630 - 2430 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki

STABILNE W OBSZARACH SŁUPKÓW I PANELI

< brak ostrych krawędzi,

< przejrzysta, konstrukcja - pomocna np. przy prezentacji eksponatów 
za ogrodzeniem lub przy monitoringu,

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

< druty i płaskownik wygięte na odpowiedni kształt i zespawane ze sobą 
tworzą oryginalny ażurowy system,

< możliwość stopniowego obniżania/podwyższania paneli przy spadkach terenu,

< łączenie paneli na zakładkę od wewnątrz,  mocowanie na przodzie słupka 
za pomocą profila dociskowego 40 x 20 mm, 

Zalety:

< prosty montaż.

Cechy:

< lekka konstrukcja,
< reprezentacyjny wygląd dzięki szlachetnemu wzornictwu,

< wysokość 630 - 2430 mm - większe wysokości na życzenie, słupek pur D

nakrętka

śruba

nitonakrętka

profil 
dociskającypłytka 

mocująca
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panel R-S.O-2

panel R-S.W-U K-2

panel R-S.W-U

panel R-S.H-U K-1

Panele ozdobne systemu R

INDYWIDUALNA ELEGANCJA NA GRANICY TERENU

Zalety:

Cechy: 
< możliwość konfiguracji  z dowolnymi słupkami systemu R, 

< nadają ogrodzeniu ekskluzywny wygląd  i styl,

Dla wszystkich chcących cieszyć się szczególnie estetycznymi widokami LEGI® opracowało 
wyjątkową formę ogrodzeń, nadających im ekskluzywny charakter.  

< wypełnienie z drutów  Ø 8 + 6, 

< możliwość dowolnej konfiguracji poszczególnych paneli,
< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

< wymiary oczek 50 x 200 mm,
< dostępne w kolorach RAL.

Panele ozdobne systemu R mogą być łączone ze wszystkimi słupkami systemowymi 
i lakierowane proszkowo w kolorach z palety RAL,  co nadaje im stylowy design i praktycznie 
nieograniczone możliwości kompozycji. Słupki można zamówić ze specjalnie zaprojektowanymi 
kulistymi zakończeniami. Doskonałym uzupełnieniem pasującym do paneli ozdobnych są bramki 
VARIO oraz bramy przesuwne typu NIRO P.

Są to prawdziwe ogrodzenia premium, które zachwycają elegancją oraz typową dla LEGI® 
jakością, bezpieczeństwem i trwałością. 

Typ krat R-S
 630 - 2430 mm    Wysokość

 ocynk ogniowy, RALPowłoki
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Ogrodzenia gabionowe

 630 - 2030 mm    Wysokość
 ocynk ogniowyPowłoki

Ogrodzenia gabionowe są standardowo zabezpieczone antykorozyjnie powłoką ocynku ogniowego. 

JEDYNE W SWOIM RODZAJU I NATURALNE JAK SAMA PRZYRODA

< wysoka stabilność osiągana mimo niewielkiej głębokości, 

Ogrodzenia gabionowe to wyjątkowy typ ogrodzenia – rodzaj podwójnych, stalowych krat i słupków 
z przestrzenią wypełnioną kamieniem lub innym materiałem.

< wysokość 630 - 2030 mm, szerokość 2500 mm, głębokość 250 mm.

Spełniają one wymagania nowoczesnej architektury,  tworząc harmonijne, nierzucające się w oczy, 
powierzchnie optyczne o smukłych i wyrazistych strukturach. Mimo lekkiej budowy charakteryzują 
się dużą wytrzymałością mechaniczną i właściwościami dźwiękoizolacyjnymi. Ich dodatkowym 
atutem jest możliwość łączenia z innymi panelami systemu  LEGI® R.

Zalety:

< możliwość konfiguracji z dowolnymi systemami LEGI®, 
< zabezpieczenie antykorozyjne metodą ocynku ogniowego zgodnie 

z normą DIN EN ISO 1461,

< łatwy i pewny montaż,
< doskonała podstawa pod wzrost pnączy,

Cechy:

< możliwość dopasowania do nierówności terenu za pomocą 
zmiennych połączeń ze słupkami lub specjalnych elementów krat.

< optyczna granica terenu stwarzająca dodatkową ochronę 
przeciw hałasowi,

Jeśli szukacie Państwo trwałych i dobrze wyglądających systemów gabionowych, warto przyjrzeć 
się ofercie LEGI®- jednego z najlepszych europejskich specjalistów od ogrodzeń. zaślepka

kapa ozdobna

listwa mocująca

krata R

słupek double fit



31

GABIONY
NATURALNE, INDYWIDUALNE,
PEWNE
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System B

 2000 - 12000 mm    Wysokość
 ocynk ogniowy, RALPowłoki

< system opracowany specjalnie na potrzeby obiektów sportowych,
< stabilność osiągana dzięki zastosowaniu paneli z prętów ø = 8/6/8,
< występujące na łączeniach gumowe tuleje niwelują drgania wywoływane 

przez uderzenia np. piłki (skuteczność potwierdzona atestem TÜV),

Z dumą przedstawiamy obecnie najbardziej zaawansowane ogrodzenie do obiektów 
sportowych - Legi Ballfang, znane z „Orlików”, kortów tenisowych, boisk przyszkolnych i setek 
innych obiektów. Nazwa LEGI® B, pochodzi od niemieckiego „Ballfang”, czyli przechwytywania 
piłek. Jego wyjątkową cechą jest połączenie zalet dobrego ogrodzenia (wysoka estetyka, 
odporność na pogodę itp.) i praktyczne dopasowanie do specyfiki obiektów sportowych 
(wysokość, niski hałas przy uderzeniach piłką).

Cechy:

< wysokość 2000 - 12000 mm.

Zalety:
< wyjątkowa solidność i bezpieczeństwo potwierdzone atestami,

< wszechstronne zastosowanie: place zabaw, boiska do tenisa, 
kompleksy sportowe, przedszkola, szkoły i inne,

< niezwykle mocny i elastyczny system,  niewymagający specjalistycznej obsługi,

< przeznaczone również do grodzenia terenów przemysłowych, 
obiektów handlowych oraz prywatnych,

< możliwość połączenia ze wszystkimi bramami z oferty LEGI®.

profil systemu B

tłumik drgań

panel systemu B

zestaw
mocujący
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SYSTEM B (BALLFANG)
SPRAWDZONY, SOLIDNY, 
PEWNY
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 ocynk ogniowy, RALPowłoki

System LEGI® FLOR

PERGOLE, PAWILONY, ZIELONE ŚCIANY

< dostępne w kolorach RAL.

Pożytek i przyjemność płynąca z obcowania z roślinnością, zwłaszcza w mieście, są nieocenione. 
LEGI® ma tego świadomość już od dziesięcioleci i specjalnie na potrzeby zazielenienia terenów 
miejskich opracowała pergole, pawilony i specjalne rusztowania pod rośliny pnące.  
Stosowane na terenach przemysłowych, miejskich czy też handlowych - wszędzie wyróżniają 
się ekskluzywnym wyglądem, uniwersalnością i długotrwałą odpornością na warunki 
atmosferyczne.

< zabezpieczenie antykorozyjne metodą ocynku ogniowego zgodnie 
z normą DIN EN ISO 1461,

< długość elementów 400 -  6000 mm,

Cechy:

< przystosowane do zainstalowania oświetlenia i systemów monitoringu,

< wzmocnienia poprzeczne co 200 mm, możliwość dodatkowego wzmocnienia wzdłużnego,

< przemyślana konstrukcja stanowi idealne podparcie dla roślin,

< pergole i pawilony wykonane z ażurowej konstrukcji o trójkątnym przekroju wykonane 
z drutu Ø 8,

Zalety:

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015.

< duża stabilność przy niewielkiej wadze,
< praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania, 

kratownica pergoli

elementy 
mocujące

panel Rsłup pergoli
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 800 - 2400 mm    Wysokość
 ocynk ogniowy, RALPowłoki

Bramka Vario L

< wysokość: 800 - 2400 mm, 
< światło bramy: 1000 - 3000 mm,

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015,
< powłoka w ocynku ogniowym, kolory RAL. 

< dostępne warianty:  1, 2 - skrzydłowe,

Bramka Nowe Vario L to najnowszy produkt z serii bramek Vario – jej konstrukcja powstała  
odpowiedzi na zapotrzebowanie na produkty o wysokich walorach użytkowych i estetycznych 
przy niewygórowanej cenie. Wyróżnia ją bardzo wysoka funkcjonalność, szerokie możliwości 
zastosowania i bezpieczeństwo. Bramki Vario-L zbudowane są z odpornych, stabilnych profili 
pionowych 40x40x2 mm i poprzecznych 40x30x2 mm z wypełnieniem z drutu 8/6/8 
o wymiarach oczek 50x200 mm. Istotną cechą bramek Vario jest możliwość jej montażu z 
prawej lub lewej strony. Oznacza to brak pośpiechu z decyzją w tym zakresie – może ona zapaść 
nawet bezpośrednio przed montażem. Jak wszystkie nasze wyroby, również bramki Vario-L 
są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wszystkie bramki Vairo-L 
wyposażone są w słupki dające możliwość łatwego i szybkiego połączenia ze wszystkimi 
rodzajami ogrodzeń Legi. Na wyposażeniu bramki znajduje się ponadto aluminiowa klamka 
oraz zamek.

Cechy:

< kompatybilne z systemami Legi, 
Zalety:

< decyzja o kierunku otwierania może być podjęta w trakcie montażu
< nieograniczone możliwości zastosowania.

< brak wystających części = nie ma ryzyka skaleczenia,
< kąt otwarcia min. 170°,

słupek

skrzydło
bramy

klamka 
+ zamek

listwa 
dociskająca 
kratę

kapa ozdobna
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 800 - 2400 mm    Wysokość
 ocynk ogniowy, RALPowłoki

Bramka Vario M

< powłoka w ocynku ogniowym, kolory RAL. 

Zalety:

Vario znaczy po łacinie 'różnorodny' i właśnie takie są nasze bramki: każdy klient może 
dopasować je w każdym szczególe do swoich wymagań. 
Bramki Vario to nie jeden produkt, a cały system rozwiązań zaprojektowany tak, by niezależnie 
od wybranej konfiguracji zawsze dostarczyć nabywcy to, czego potrzebuje. Bramki mogą 
wyglądać różnie i oferować rozmaite zalety, ale zawsze są konkurencyjne cenowo (dzięki 
nowoczesnej technologii i dostępnym materiałom), bezpieczne (brak wystających elementów), 
łatwe w modyfikacji, (również po finalnym montażu) uniwersalne i stylowe 
(gładkie powierzchnie, bez elementów wystających czy zaburzających rytm ogrodzenia).
Jeśli szukasz czegoś wyjątkowego, porozmawiaj z naszym specjalistą i zobacz, co może 
Ci zaoferować. Na życzenie przygotujemy projekt całkowicie indywidualny.

Cechy:
< wysokość: 800 - 2400 mm, 
< światło bramy: 1000 - 6000 mm,
< dostępne warianty:  1, 2, i 3 - skrzydłowe,
< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015,

< możliwość otwierania na zewnątrz i do wewnątrz,
< kompatybilne z systemami Legi, 

< nieograniczone możliwości zastosowania.

< kąt otwarcia min. 170°,
< brak wystających części = nie ma ryzyka skaleczenia,

słupek

skrzydło
bramy

klamka 
+ zamek

listwa 
dociskająca 
kratę

kapa ozdobna
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BRAMY VARIO
RÓŻNORODNE, 

UNIWERSALNE, PEWNE
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 800 - 2400 mm    Wysokość
 ocynk ogniowy, RALPowłoki

Bramka Vario S

< powłoka w ocynku ogniowym, kolory RAL,
< systemowe przyłącze RP-Fit. 

Zalety:
< kompatybilna z systemami LEGI,

< światło bramy: 1000 - 8000 mm, 

Cechy:

< konstrukcja oparta na ramie z profilu 40/40/2,
< dostępne warianty: 1, 2, 3 - skrzydłowe,

< kąt otwarcia 165°,

< wysokość: 800 - 2400 mm,

Bramka Vario S jest topowym rozwiązaniem systemu Vario Legi. Skrzydło zawieszone na słupie 
100 x 100 można otworzyć do 165 stopni. Konstrukcja oparta na ramie z profilu 40/40/2 
wypełniona jest panelem 8+6+8 lub profilami pionowymi. Standardowym wyposażeniem bramki 
są rygle pozwalające zabezpieczyć ją w pozycji otwartej oraz aluminiowa klamka (dostępna 
w kilku modelach) a także wkładka, która może być zintegrowana z systemem klucza 
centralnego (jeden klucz dla całej posesji). Bramki Vario S to rodzina bramek, która może 
być uzbrojona w elektrozamek oraz listwę z kolcami. Aktualna konstrukcja bramki znacząco 
poprawia estetykę wyrobu, poprzez zastosowanie zamka mocowanego w profilu.

< jakość potwierdzona Certyfikatem ISO 9001:2015,

< decyzja o kierunku otwierania może być podjęta w trakcie montażu.
< zamek ukryty w profilu bramki,

słupek

skrzydło
bramy

klamka 
+ zamek

listwa 
dociskająca 
kratę

kapa ozdobna
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Wysokość 1000 - 2400 mm    
 ocynk ogniowy, RALPowłoki

System bramek Klassik

< wypełnienie za pomocą krat z oferty LEGI® lub profila pionowego 20 x 30 mm,

< podwyższona ochrona przeciw włamaniom.

< możliwość zaprojektowania bramy 3 - skrzydłowej,

Zalety:

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015,

< wysokość: 1000 - 2400 mm, 
< światło bramy: 1000 - 6000 mm,

Konstrukcja bramki opracowana została z uwzględnieniem najsurowszych norm 
stosowanych w przemyśle i w biznesie i od dziesięcioleci sprawdzona przez firmy w całej Europie. 
Zaletą jest odporność na włamania, bardzo dobre zabezpieczenie przed korozją 
oraz duży wybór rozmiarów i kolorów.

< przygotowane do montażu dzwonka, głośnika 
lub skrzynki pocztowej,

< prosty  montaż.

< możliwość dostosowania do wymagań klienta,

< kąt otwarcia do 180°,

Bramy Klassik są chętnie stosowane w sektorze publicznym, w biznesie (małe, średnie firmy 
oraz duże zakłady przemysłowe, obiekty sportowe) oraz w strefach wymagających 
szczególnego bezpieczeństwa. Cechą wyróżniającą serię bram  Klassik jest bowiem 
bezpieczeństwo i odporność na trudne warunki użytkowania. 

< brak wystających elementów zawieszenia bramy zapewnia 
najwyższą ochronę przeciw zranieniom,

Cechy:

słupek

skrzydło
bramy

klamka 
+ zamek

listwa 
dociskająca 
kratę
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BRAMY KLASSIK
NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO    
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 600 - 2000 mm    Wysokość
 ocynk ogniowy, RALPowłoki

Bramy Niro P

< spełniają wymogi  bezpieczeństwa potwierdzone badaniami  Typu UE  zgodnie 
z normą EN 13241-1 (certyfikat TÜV),

Zalety:
< samonośna konstrukcja,

< prosty montaż przy pomocy nowej metody „Legi-click”.

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015,

< możliwość połączenia z różnymi systemami ogrodzeniowymi,
< możliwość konfigurowania parametrów pracy napędu,

Niro P to  estetyczna brama przesuwna, zaprojektowana specjalnie dla klientów prywatnych - 
czyli dla domów. 

Cechy:
< wysokość: do 2000 mm,

O wyjątkowości bram NIRO P świadczy ich bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV. 
Można  zamówić jeden z wielu wariantów,  różniących się np. napędem, mocowaniem i innymi 
elementami.

< szerokość wjazdu: 1500 - 6000 mm,
< pewny  napęd 24 V z przekładnią ślimakową,

listwa bezpieczeństwa

napęd bramy

kotwa montażowa

antena zdalnego 
sterowania

wypełnienie 
skrzydła bramy
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BRAMY NIRO P
STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
W NAJŁADNIEJSZEJ FORMIE



46

Bramy Niro

Cechy:

< jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015,
< zabezpieczenie przed korozją poprzez pełen ocynk ogniowy, 
< sterowanie ręczne lub elektryczne  z napędem 24 V. 

System bram przesuwnych LEGI Niro został opracowany specjalnie z myślą o tych, 
którzy akceptują wyłącznie najlepsze rozwiązania. To wzorowy przykład minimalistycznego, 
dopracowanego designu, który skupia się na walorach użytkowych. Jesteśmy dumni z ich 
jakości. Bramy przesuwne NIRO są produktem dla przemysłu i biznesu, w którym estetyka 
jest równie ważna  jak  funkcjonalność. 

Bramy przesuwne dostępne są w dwóch wariantach: manualnym i elektromechanicznym, 
przy czym w obu przypadkach charakteryzują się wygodną obsługą i łatwą konserwacją. 

< wysokość : 1000 - 2400 mm,
< szerokość wjazdu: do 14000 mm,
< spełniają wymogi  bezpieczeństwa potwierdzone badaniami

Typu UE  zgodnie z normą EN 13241-1 (certyfikat TÜV),

< odporne na zużycie rolki prowadzące z obudową chroniącą 
przed zranieniem,

< możliwość połączenia z systemami ogrodzeniowymi Legi.

Zalety:
< samonośna konstrukcja,

napęd bramy

listwy 
bezpieczeństwa

antena zdalnego 
sterowania

listwa zębata

szyna
nośna

 1000 - 2400 mm    Wysokość
 ocynk ogniowy, RALPowłoki



47

BRAMY NIRO
PERFEKCJA DO 
OSTATNIEGO DETALU
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Realizacje

      Stadion PGE Narodowy
  - ok. 2 000 m ogrodzenia z profili stalowych 
+ 22 bramy i bramki wjazdowe. 

      POLSKIE LNG GAZOPORT
  - ok. 7 000 m ogrodzenia z powłoką 
antykorozyjną klasy C4.

      Stadion INEA Poznań 
  - ok. 5 000 m ogrodzenia ze słupkami 
R FIT R+K + 64 bramy i bramki.

      Stadion ENERGA Gdańsk 
  - ok. 2600 m ogrodzenia 
ze słupkami R FIT R+K. 
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Lotnisko - Hannover Stara Kopalnia - Wałbrzych Orliki 2012 - cała Polska

Pływalnia - Mińsk Mazowiecki Inwestycja deweloperska - Warszawa Ogrodzenie posesji - Hannover

Obiekt przemysłowy - Norymberga Obiekt handlowy - Norymberga Inwestycja deweloperska  - Warszawa



Notatki
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Kompleksowe systemy 
ogrodzeniowe

www.legi.pl

Legi Polska Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 160
05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP: 822-22-27-926

Oddział Mińsk Mazowiecki
Tel. +48 25 758 84 63
e-mail: biuro@legi.pl 

Oddział Świdnica
Tel. +48 74 840 58 27
e-mail: biuro@legi.pl


