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 60 lat doświadczenia i historii firmy DAWID

Firma DAWID to doświadczony i sprawdzony partner w biznesie. Jako jedna z niewielu firm 
w Polsce możemy się pochwalić 60-letnią tradycją w produkcji wyrobów z drutu. Oprócz 
systemów ogrodzeniowych produkujemy również taśmy transporterowe, sita, siatki oraz 
kosze gabionowe. 

Produkty firmy DAWID dzięki inwestycjom i stałemu doskonaleniu są wysoko cenione w całej 
Europie. Właściciel firmy oraz nasza wykwalifikowana kadra zwracają szczególną uwagę na 
dostosowywanie się do warunków rynku i potrzeb Klienta.

Niniejszy folder w całości poświęcony jest systemom ogrodzeniowym, które stanowią dużą 
część oferowanych przez nas produktów. Szczegółowe informacje do pobrania na stronie 
internetowej: www.dawid.pl.

Udzielamy szybkich i fachowych porad, również z dojazdem do Klienta.
Zapraszamy do współpracy.

WŁAŚCICIEL ZAKŁADU
Jerzy Dawid
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O FIRMIE

Nasze ogrodzenia na każdym etapie produkcji podlegają kontrolom jakości, tak by spełniały wszyst-
kie standardy oraz oczekiwania Klienta. Potwierdzeniem najwyższej dbałości o produkty jest przy-
znany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, dzięki czemu nasze ogrodzenia są obję-
te wieloletnią gwarancją i serwisem.

 OFERTA FIRMY W ZAKRESIE OGRODZEŃ:

                         ●   OGRODZENIA PANELOWE, 
                         ●   MONTAŻ OGRODZEŃ PANELOWYCH,
                         ●   SYSTEMY OGRODZENIOWE Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO, 
                         ●   BRAMY DWUSKRZYDŁOWE,
                         ●   BRAMY PRZESUWNE,
                         ●   FURTKI,
                         ●   OGRODZENIA KOMUNIKACYJNE,
                         ●   GABIONY OGRODZENIOWE,
                         ●   SIATKA OGRODZENIOWA,
                         ●   LAKIERNIA PROSZKOWA,
                         ●   POZOSTAŁY ASORTYMENT FIRMY.
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4 OGRODZENIA PANELOWE

Firma DAWID od ponad 20 lat jest wiodącym producentem ogrodzeń panelowych na rynku 
polskim. Oferowane przez naszą firmę produkty są niemal wszechobecne i znajdują coraz szersze 
zastosowanie.

Produkujemy ogrodzenia z przeznaczeniem na obiekty przemysłowe, prywatne posesje, osiedla 
mieszkaniowe, supermarkety, obiekty sportowe, szkoły, przedszkola, place zabaw. Ogradzamy 
również ulice, przystanki, ścieżki rowerowe, parkingi.
 
Lata doświadczeń pozwoliły nam dostosować produkowane ogrodzenia do indywidualnych po-
trzeb i oczekiwań Klienta. Wykorzystując najwyższej jakości surowce, produkujemy ogrodzenia 
łatwe w montażu, trwałe i dobrze zabezpieczone antykorozyjnie.

Warto zaznaczyć, że w naszej ofercie znajdują się ogrodzenia nie tylko zapewniające bezpieczeń-
stwo, ale także estetyczne i dostosowane do architektury miasta.

Panele ogrodzeniowe
SYSTEM DAWID

– standardowe wysokości



5OGRODZENIA PANELOWE

Parametry techniczne ogrodzeń System Dawid:

►   szerokość panela 2500 mm, wysokość panela od  850 mm do 2450 mm, 
                                
►   średnica drutu /trzy opcje/:

               ●  PANEL STRONG – drut pion/poziom 5/5 mm,
               ●  PANEL STANDARD MIX – drut pion/poziom 4/5 mm,
               ●  PANEL STANDARD – drut pion/poziom 4/4 mm,
                               
►   siatka oczko główne 50x200 mm, wymiar oczka na przegięciu 50x100 mm,    
                
►    
   
                                                                         
►   

słupek ogrodzeniowy – wysokość dostosowana do wysokości panela, profil słupa 60x40x2 mm 
/standardowo/,

zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe oraz dodatkowo warstwa lakieru prosz-
kowego. Kolor ogrodzenia jest do ustalenia z palety barw RAL i nie wypływa na cenę.



6 OGRODZENIA PANELOWE

Słupki ogrodzeniowe 
►   

►   Warianty słupków w zależności od sposobu montażu w podłożu:

 ●   słupki montowane w monolitycznym fundamencie (również z uwzględnieniem
                 prefabrykowanej podmurówki betonowej). Wariant ten szerzej jest omówiony
                 w dziale „Montaż ogrodzeń”,
 ●   słupki ze stopą montażową mocowaną do istniejącego lub wcześniej przygotowanego

fundamentu betonowego za pomocą kotew. Wymiary stóp dostosowane są do wysoko-
ści ogrodzenia. Standardowo produkujemy stopy z blachy wzmocnionej przetłoczeniem
o wymiarach 110x110 mm lub 160x160 mm.

        
	 ●			słupek	z	kształtownika	60x40x1,5	mm:	montaż	za	pomocą	obejm.	Jest	to		 	 						
	 					tradycyjny,	ekonomiczny	system	montażu	stosowany	w	tańszych	wersjach	ogrodzeń,		 	
	 					pozwala	zastosować	słupek	z	cieńszą	ścianką	kształtownika.

        
Słupki ogrodzeniowe dostosowane są do wysokości i rodzaju ogrodzenia. W zależności od sposobu 
montażu panela do słupka oferujemy dwa ich rodzaje:  
                   
      ●   słupek z kształtownika 60x40x2 mm: montaż za pomocą listwy maskującej, 

Listwa montażowa (opatentowana) to trwały i estetyczny 
system pozwalający na szybki i łatwy montaż całego ogro-
dzenia. Listwa dostosowana jest do wysokości panela, ma-
skując wszystkie elementy montażowe.



7OGRODZENIA PANELOWE

Prefabrykowana podmurówka betonowa

Proponujemy Państwu również podmurówki betonowe, które stanowią estetyczny i łatwy 
w montażu dodatek do naszych systemów ogrodzeniowych. Podmurówka składa się z pre-
fabrykowanych płyt betonowych o wysokości od 20 do 30 cm oraz łączników betonowych 
lub zamiennie stalowych uchwytów. Przy ogrodzeniach montowanych na listwę mocującą 
podmurówkę można montować po wcześniejszym ustawieniu ogrodzenia i zabetonowaniu 
słupków. Wszystkie elementy podmurówki należy montować kolejno (łącznik-deska betono-
wa-łącznik), zaczynając od łącznika narożnego lub końcowego.



8 MONTAŻ OGRODZENIA

Przed montażem ogrodzenia teren powinien być oczyszczony (usunięte wszelkie krzewy, drzewa, 
gruzy i nieczystości), a następnie w miarę możliwości wypoziomowany. W celu zabetonowania 
słupów należy wykopać dołki zachowując rozstaw osiowy 2,52 m. Uwzględniając tę szerokość, 
proponujemy wykopać więcej dołków na głębokość 0,7-0,8 m (zalecana głębokość betonowania). 
Dołki powinny być szersze, by istniała możliwość przesunięcia w nich słupka równolegle do osi 
ogrodzenia. Zamawiając ogrodzenie w standardowej wersji bez podmurówki, Klient otrzy-
muje słupki o ok. 0,5-0,6 m wyższe od panela ogrodzeniowego. 

Ogrodzenie montujemy sekwencyjnie: słup-panel-słup-panel. Paneli nie należy montować 
do wcześniej zabetonowanych słupków. Wstawiając słupki w kolejne dołki, należy dobrze 
obsypać je gruzem lub kamieniami, sprawdzić pionowe i poziome ustawienie słupka, a na-
stępnie je zabetonować. Po zabetonowaniu słupki powinno się podeprzeć i pozostawić do 
czasu, aż beton zwiąże. Jeżeli ogrodzenie ma być na podmurówce, to panel montujemy 
0,2-0,3 m nad podłożem, pamiętając o tym, że słupek powinien być wtedy wyższy o tę 
wysokość. Podmurówkę można montować po wcześniejszym ustawieniu ogrodzenia i zabe-
tonowaniu słupków. Zastosowanie bocznych wycięć w listwie montażowej umożliwia łatwe 
niwelowanie różnic wysokości. Wystarczy obniżyć panel zgodnie z wymaganą różnicą wy-
sokości (co najmniej 10 cm).



9MONTAŻ OGRODZENIA

Schemat montażu panela ze słupkiem z zastosowaniem listwy mocującej
(system opatentowany):



10 MONTAŻ OGRODZENIA

Schemat montażu ogrodzenia z uwzględnieniem podmurówki betonowej:

Kąt prosty ogrodzenia, także na podmurówce betonowej, można uzyskać za pomocą jednego 
słupa. Panele tworzące narożnik mocowane są do tego samego słupa jedną lub dwoma listwami 
montażowymi. Przykładowo dla kąta 90º stosując jedną listwę montażową należy zabetonować 
słup pod katem 45º:

Montaż deski betonowej i łącznika pośredniego po zabetonowaniu słupka i ustawieniu ogrodzenia:



11SYSTEMY OGRODZENIOWE
Z PROFILA ZAMKNIĘTEGO 

Ogrodzenia metalowe z profili zamkniętych skutecznie wypierają ogrodzenia drewniane oraz 
ogrodzenia kute ze stali pełnej. Ogrodzenie frontowe z profila zamkniętego stanowi doskonałe 
uzupełnienie ogrodzenia panelowego, które zazwyczaj montuje się z tyłu i na bokach grodzonego 
obiektu. Stosując połączenia profili zamkniętych, możemy uzyskać dowolne wzory ogrodzeń nie 
ustępujące estetyką i trwałością ogrodzeniom „kutym”. Wypełnieniem przęseł w układzie pozio-
mym najczęściej są profile o przekroju 40x20 mm, 60x20 mm, 80x20 mm, natomiast w układzie 
pionowym – 20x20 mm, 25x25 mm, 30x18 mm. Wymiary przęseł są dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb Klienta. Zabezpieczeniem antykorozyjnym jest ocynkowanie ogniowe oraz dodat-
kowo malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety barw RAL.



12 BRAMY
DWUSKRZYDŁOWE

wykonujemy bramy uchylne o różnych wysokościach i szerokości światła wjazdu do 8 m,

konstrukcja: profil ramy oraz słupów dostosowane są do szerokości bramy.
Standardowo stosujemy profil ramy 60x40x2 mm oraz słupy o przekroju 100x100x3 mm,

wypełnieniem bram mogą być panele zgrzewane o średnicy drutu 5 mm lub profile zamknię-
te w układzie pionowym lub poziomym, 

wszystkie bramy są wyposażone w zamek, klamkę, szyld, wkładkę oraz regulowane 
zawiasy. Jedno skrzydło bramy jest ryglowane. Na życzenie Klienta brama przygoto-
wana jest pod automatykę,

zabezpieczeniem antykorozyjnym bram jest ocynkowanie ogniowe oraz dodatkowo 
malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety barw RAL. 

●

●

●

●

●

Parametry techniczne bram dwuskrzydłowych:



13BRAMY PRZESUWNE

wykonujemy bramy przesuwne o różnych wysokościach i szerokościach światła wjazdu do 9 m,
konstrukcja: szyna nośna 80x80x5 mm, profil ramy oraz słupów dostosowane są do szero-
kości bramy. Standardowo stosujemy profil ramy 60x40x2 mm lub 70x50x3 mm oraz słupy 
o przekroju 100x100x3 mm,
wypełnieniem bram mogą być panele zgrzewane o średnicy drutu 5 mm lub profile zamknięte 
w układzie pionowym lub poziomym,  
wszystkie bramy są wyposażone w wózki jezdne, zamek hakowy, rolki prowadzące, najazd. Na 
życzenie Klienta brama przygotowana jest pod automatykę, 
oferujemy również napędy renomowanej firmy Tousek Austria. Automaty te posiadają przekładnię 
z hartowanej stali oraz pełną kąpiel olejową,  
zabezpieczeniem antykorozyjnym bram jest ocynkowanie ogniowe oraz dodatkowo malowanie 
proszkowe na dowolny kolor z palety barw RAL.  

Parametry techniczne bram przesuwnych:

●
●

●

●

●

●



14 FURTKI

Parametry techniczne furtek:

wykonujemy furtki o różnych wysokościach i szerokości światła, 
konstrukcja: profile ramy oraz słupów dostosowane są do szerokości furtki.  
Standardowo stosujemy profil ramy 60x40x2 mm oraz słupy o przekroju 80x80x3 mm,
wypełnieniem furtek mogą być panele zgrzewane o średnicy drutu 5 mm lub profile 
zamknięte w układzie pionowym lub poziomym, 
wszystkie furtki są wyposażone w zamek, klamkę, szyld, wkładkę oraz regulowane 
zawiasy. Na życzenie Klienta furtka przygotowana jest pod elektrozaczep,
zabezpieczeniem antykorozyjnym furtek jest ocynkowanie ogniowe oraz dodatkowo 
malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety barw RAL.  

●
●

●

●

●



15OGRODZENIA
KOMUNIKACYJNE

Ogrodzenie komunikacyjne z jednej strony wyznacza terytorium, na którym wolno się poruszać,                     
a z drugiej pokazuje, gdzie jest tzw. wstęp wzbroniony. Instalowane jest przede wszystkim tam, 
gdzie piesi przechodzą w miejscach niedozwolonych lub tam, gdzie jest zwiększony ruch pojaz-
dów. Mają na celu wyeliminowanie lub ograniczenie niebezpieczeństw, na jakie narażony jest 
pieszy lub rowerzysta korzystający z drogi i obiektów przy niej położonych. 

Zastosowanie ogrodzenia i określenie jego rodzaju oraz długości odcinka, na którym 
będzie ono umieszczone, wymaga analizy stanu bezpieczeństwa i warunków ruchu.

Miejsca, w których stosowane są ogrodzenia komunikacyjne:

wzdłuż dróg/ulic, głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w celu oddzie-
lenia ciągów pieszych od jezdni,
w obrębie skrzyżowań, na których ze względów bezpieczeństwa pieszych ko-
nieczne jest skierowanie ich na wyznaczone przejścia,
w obrębie przejść i torowisk tramwajowych oraz kolejowych, przystanków tram-
wajowych, autobusowych,   
w obrębie ścieżek rowerowych,
przed obiektami, do których uczęszczają dzieci, w ramach akcji „Bezpieczna dro-
ga do szkoły”,
kładki dla pieszych, nabrzeża rzeczne i morskie.

●

●

●

●
●

●



16 GABIONY OGRODZENIOWE

Gabiony są prostopadłościennymi koszami przeznaczonymi do wypełnienia materiałem kamiennym 
lub innym kruszywem. Jako gotowy produkt, przed wypełnieniem odpowiednim materiałem, dostar-
cza się je w postaci złożonej i montuje bezpośrednio na miejscu budowy. Kosze gabionowe w systemie 
DAWID produkuje się z drutu cynkowo-aluminiowego, co sprawia, że są to wyroby trwałe i zachowują 
swoje właściwości przez długie lata. Rozmiar oraz kształt oczek siatki dostosowany jest do rodzaju 
wypełnienia. Może być kwadratowy (oczko 50x50 mm, 76x76 mm, 100x100 mm) lub prostokątny 
(oczko 50x100 mm). 

Kosze gabionowe znajdują wiele zastosowań w budownictwie. Ich duża uniwersalność sprawia, 
że można je dostosować do swoich potrzeb także pod kątem ogrodzeń. Ogrodzenia gabionowe 
odznaczają się dużą wytrzymałością, a także estetycznym i nowoczesnym wyglądem. Stanowią 
nie tylko ciekawe wykończenie  i zabezpieczenie terenu posesji, ale wykazują również właściwości 
dźwiękochłonne.



17 SIATKA OGRODZENIOWA

Siatki ogrodzeniowe (ślimakowe) wykonane są z drutu ocynkowanego lub ocynkowanego i powle-
kanego tworzywem PCV zwiększającym trwałość oraz zapewniającym estetyczny wygląd.

W naszej ofercie znajdą Państwo również szeroki asortyment akcesoriów do montażu siatki 
ogrodzeniowej:

●  standardowe oczko: 50x50 mm,
    na zamówienie: 55x55 mm oraz 60x60 mm,
●  średnica drutu: Ø 2,0 x 3,1 mm,                                         
                               Ø 2,5 x 3,6 mm,                                             
●  wysokość standardowo od 0,8 m do 2 m,
    na zamówienie nawet do 4 m,
●  kolorystyka: zieleń, brąz, grafit, czerń.

●  standardowe oczko: 50x50 mm, 
    na zamówienie: 55x55 mm oraz 60x60 mm,              
●  średnica drutu Ø 2,8 mm oraz  Ø 3,0 mm, 
●  wysokość standardowo od 0,8 m do 2,0 m,
    na zamówienie nawet do 4,0 m.

●  słupki Ø 42 mm ścianka 2 mm,
●  napinacze,
●  drut naciągowy,                                                              
●  obejmy montażowe,
●  daszki na słupki.

►  Siatki ocynkowane i powlekane: ►  Siatki ocynkowane:



LAKIERNIA
PROSZKOWA

Metoda lakierowania proszkowego jest nowoczesną metodą stosowaną do zabezpieczenia detali 
przed działaniem korozji oraz do pozyskania estetycznej powłoki dekoracyjnej. 

Zakres usług naszej lakierni obejmuje malowanie proszkowe konstrukcji stalowych ocynkowa-
nych lub aluminiowych. Nowoczesna linia do lakierowania proszkowego z aplikacjami GEMA oraz 
doświadczona i wyspecjalizowana załoga gwarantują wysoką jakość lakierowania. Specjalizujemy 
się w lakierowaniu takich elementów jak: ogrodzenia, bramy, balustrady, elementy konstrukcji 
metalowych. Do powlekania wykorzystujemy najlepsze dostępne na rynku farby w bogatej kolo-
rystyce zgodnie z paletą barw RAL.

Maksymalne wymiary elementów standardowych, które możemy pomalować, wynoszą: wysokość 
2,40 m ; szerokość  do 1,20 m; długość 5,20 m. Istnieje również możliwość malowania konstrukcji 
o długości do 8,2 m. 

Ceny w naszej lakierni są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem przede wszystkim ilości me-
trów kwadratowych lakierowanych elementów. Zapewniamy krótkie terminy oraz rozsądne, kon-
kurencyjne ceny za usługę. 

Zapraszamy do współpracy zarówno Firmy, jak i Klientów prywatnych.
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19POZOSTAŁY ASORTYMENT
FIRMY

W naszej firmie mogą Państwo zakupić praktycznie każdy typ i rodzaj siatki, taśmy transportowe 
i inne wyroby z drutu.

Siatka tkana
jednokarbowa

Siatka elewacyjna Drut powlekany

Taśma transporterowa 
prowadzona łańcuchem

Taśma transporterowa
typu CADEM

Siatka tkana
wielokarbowa

Taśma na łączniku
prostym

Siatka zgrzewana

Sita harfowo-strunowe
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