KATALOG

ENJOY YOUR FENCE
CIESZ SIĘ SWOIM OGRODZENIEM

Manufacturer of modern fences
Producent nowoczesnych ogrodzeń
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Lakate Sp. z o.o. to polski producent nowoczesnych
ogrodzeń. Głównym przedmiotem działalności firmy
jest produkcja i dystrybucja ogrodzeń aluminiowych.
W 2015 roku spółka Lakate stała się właścicielem marki
maXsystem, rozwijając jej ówczesne osiągnięcia.
Twórcza kreacja otoczenia domu to nasza pasja.
Dostarczamy i montujemy na terenie całego kraju i za
granicą. Mamy w ofercie gotowe projekty, jak również
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom architektów,
projektantów i Klientów poszukujących nowatorskich
rozwiązań w zakresie ogrodzeń frontowych. Pozwala to na
doskonałe dopasowanie wizualnych oraz praktycznych
właściwości ogrodzenia do indywidualnych upodobań
i potrzeb.
Łączymy zaawansowane technologie z dobrym
wzornictwem. Naszym celem jest zachowanie prostej
formy z elegancją wykończeń, aby ogrodzenie było
wizytówką każdego domu i kojarzyło się z harmonią,
pięknem i luksusem.
Dążymy do tworzenia ogrodzeń funkcjonalnych, które
nie tylko spełniają swoją rolę, ale także dostarczają
swoim użytkownikom wizualnych przyjemności.
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The core business of Lakate Sp. z o.o. is manufacturing
and distribution of aluminium fencing. In 2015, Lakate
acquired the maXsystem brand, continuing their activity
and improving achievements.
We are passionate about creative design of house
surrounding, delivering products and services all over
Poland and abroad. We offer finished solutions and can
adjust to the needs of architects, designers and customers
who look for innovative solutions in terms of front fencing.
This enables us to perfectly match the visual and practical
properties of your fencing to your individual needs and
preferences.
We combine advanced technologies with great design and
it is our ultimate goal to keep a simple form with elegant
finishing touch to make fencing a showcase of every house
and form associations with harmony, beauty and luxury. We
aim to create functional fencing, which not only performs
its role but also provides its users with visual pleasure.
Feel free to browse our product range.

Ogrodzenia aluminiowe ALU FENCE

ALU FENCE

malowane są proszkowo, dzięki czemu do wyboru
jest cała paleta kolorów RAL. Utwardzana w wysokiej
temperaturze powłoka pozwala cieszyć się ogrodzeniem
przez długie lata. Niewątpliwą zaletą tego typu ogrodzeń
jest długa żywotność i odporność na działanie warunków
atmosferycznych.

are an innovative type of aluminium fencing, which perfectly
matches every building. Fencing panels are powder-coated,
which enables a range of more than 250 colours, and the
heat-cured coating enables to enjoy your fence for years
to come. An undoubted benefit of such fencing is its long
lifetime and resistance to atmospheric conditions.

Ogrodzenia aluminiowe drewnopodobne

Wood imitation alu fences

czyli imitujące drewno. Dzięki połączeniu zaawansowanych
technologii z oryginalnym wzornictwem uzyskaliśmy
ponadczasowy efekt, piękne i naturalne rysunki drewna
zostały idealnie przeniesione na panele aluminiowe.
Egzotyczne wenge, ciemny heban, ciepłe odcienie dębu
i orzecha – do wyboru jest kilka różnorodnych propozycji
zaczerpniętych wprost z natury. Jest to nowoczesny system
ogrodzeń aluminiowych, który doskonale imituje naturalne
drewno, pozwalając uzyskać perfekcyjny efekt i praktycznie
nie wymaga zabiegów konserwujących.

Thanks to a combination of advanced technologies with
original design, we achieved a universal look where
the beautiful and natural wood textures were perfectly
transferred to aluminium panels: exotic wenge, dark
ebony, warm shades of oak and walnut. You can choose
from a number of options copied directly from nature.
It is an innovative system of aluminium fencing, which
ideally imitates natural wood and enables to get a perfect
and impressive effect, which almost does not require
maintenance like the natural wood does.

Alu Wood Fence to idealna oferta dla Klientów
poszukujących praktycznych rozwiązań, którzy chcą,
aby ogrodzenie było wizytówką domu i kojarzyło się
z harmonią, pięknem i luksusem.

Wood fence is a perfect solution for customers seeking
practical solutions who want their fencing to be a showcase
of their house and bring up the associations of harmony,
beauty and luxury.
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ALU FENCE SLIM - 25 MM

ALU FENCE MEDIUM - 60 MM

ALU WOOD FENCE SLIM - 25 mm

ALU WOOD FENCE MEDIUM - 60 mm

ALU FENCE OPTIMAL - 100 MM

ALU FENCE REGULAR - 150 MM

ALU WOOD FENCE OPTIMAL - 100 mm

ALU WOOD FENCE REGULAR - 150 mm

ALU FENCE PREMIUM - 200 MM

ALU FENCE MIX - 25/60/100 MM

ALU WOOD FENCE PREMIUM - 200 mm

ALU WOOD FENCE MIX - 25/60/100 mm
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ALU FENCE SLIM - 25 MM

ALU FENCE MEDIUM - 60 MM

ALU WOOD FENCE SLIM - 25 MM

ALU WOOD FENCE MEDIUM - 60 MM
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ALU FENCE OPTIMAL - 100 MM

ALU FENCE REGULAR - 150 MM

ALU WOOD FENCE OPTIMAL - 100 MM

ALU WOOD FENCE REGULAR - 150 MM
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ELEMENTY SYSTEMU ALU FENCE
LAKATE - BALUSTRADY

ELEMENTS OF THE ALU FENCE LAKATE
SYSTEM - BALUSTRADES

to nowoczesne
rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo, oryginalny
design oraz komfort użytkowania. Niewątpliwą zaletą
tego typu balustrad jest długa żywotność, odporność na
działanie warunków atmosferycznych, jak też uszkodzenia
mechaniczne.

A SYSTEM OF ALUMINIUM RAILINGS is an innovative solution

SYSTEM

ALU FENCE PREMIUM - 200 MM
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ALU WOOD FENCE PREMIUM - 200 MM

ALUMINIOWYCH

BALUSTRAD

Balustrady wykonane są ze specjalnie zaprojektowanych
profili, które pozwalają bezpiecznie przebywać nam na
balkonie, tarasie. Wykonujemy balustrady na wymiar
z możliwością mocowania od góry lub od czoła balkonu
/tarasu.

that guarantees security, original design and comfortable
use. An undoubted benefit of such balustrades is their
long lifetime, resistance to atmospheric conditions as well
as to mechanical damage.

Balustrades are made with specifically designed profiles,
which enable to safely use your balcony or terrace. We
offer customised balustrades mounted from above or
from the front of the balcony/terrace.
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ELEMENTY SYSTEMU ALU FENCE
LAKATE - BRAMY PRZESUWNE

ELEMENTS OF THE ALU FENCE LAKATE
SYSTEM - SLIDING GATES

ELEMENTY SYSTEMU ALU FENCE
LAKATE - BRAMY SKRZYDŁOWE

ELEMENTS OF THE ALU FENCE LAKATE
SYSTEM - SWING GATES

CECHY PRODUKTU

PRODUCT FEATURES

CECHY PRODUKTU

PRODUCT FEATURES

MATERIAŁ: Aluminium

MATERIAL: Aluminium

MATERIAŁ: Aluminium

MATERIAL: Aluminium

KONSTRUKCJA: Aluminiowa / Stalowa

DESIGN: Aluminium / Steel one

KONSTRUKCJA: Aluminiowa / Stalowa

DESIGN: Aluminium / Steel one

WYMIARY: Produkujemy bramy pod każdy wymiar, niemniej światło
bramy winno wynosić co najmniej 2,4 m, rekomendujemy jednak
większe światła, które umożliwią komfortowy wjazd na posesję z ulicy.

DIMENSIONS: We produce gates according to custom dimensions, but
the gate opening width should be at least 2.4 m, and we recommend larger
opening widths that enable comfortable driving in the premises from road.

WYMIARY: Produkujemy bramy pod każdy wymiar, niemniej światło
bramy winno wynosić co najmniej 2,4 m, rekomendujemy jednak
większe światła, które umożliwią komfortowy wjazd na posesję z ulicy,
bez naddawania zakrętu.

DIMENSIONS: We produce gates according to custom dimensions, but
the gate opening width should be at least 2.4 m, and we recommend
larger opening widths that enable comfortable driving in the premises
from road, without making an excessive turn.

WYKOŃCZENIE: Aluminium malowane proszkowo na dowolny kolor
z palety RAL lub powłoka imitująca drewno.

FINISHING: Aluminium is powder coated in any colour from RAL chart
or wood effect coated.

BRAMA SKRZYDŁOWA ALUMINIOWA Podkreśla indywidualny
charakter posesji i skutecznie chroni przed wtargnięciem nieproszonych
gości. Nowoczesna, prosta, ale zarazem bardzo elegancka i efektowna
forma idealnie sprawdza się zarówno w domach prywatnych, jak
i budynkach instytucjonalnych oraz firmach. Bramę skrzydłową możemy
montować, gdy między ogrodzeniem a garażem mamy tyle miejsca,
by po rozwarciu skrzydeł nie utrudniać komunikacji wewnątrz posesji.
Należy pamiętać, iż skrzydła muszą być otwierane do wewnątrz posesji.

SWING GATES It emphasizes the individual nature of the premises
and effectively protects from intruders.The modern, simple and very
elegant and nice form is ideal for both residential houses, institutional
buildings and companies. The swing gate can be mounted when
between the fence and the garage there is such space that
communication inside the premises is not obstructed after opening
the leaves. It should be noted that the leaves must be opened inside
the premises.

ZALETY BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH: w przeciwieństwie do bram
przesuwnych nie wymagają przygotowania betonowego fundamentu
furtka może zostać zamontowana z dowolnej strony bramy.

ADVANTAGES OF DOUBLE LEAF SWING GATES. Unlike the
sliding gates, the swing gates do not need the concrete foundation,
pedestrian gate can be installed at any side of the gate.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
komplet zawiasów regulowanych, rygiel pionowy, belka pozioma
przygotowana pod automatykę, blokada dolna bramy

STANDARD EQUIPMENT:
set of adjustable hinges, vertical locking bolt, horizontal beam
prepared for the automated system, gate lower lock

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
komplet listw maskujących, możliwość zamontowania zamka, który
umożliwi zamykanie bramy na klucz, pochwyt stal nierdzewna lub
aluminium, dekory, słupy, oświetlenie, automatyka bramowa

ADDITIONAL EQUIPMENT:
set of masking strips, installation of the gate lock that can be locked
with a key, stainless steel or aluminium pull handle, decorative details,
posts, lighting, electric gate motors

WYKOŃCZENIE: Aluminium malowane proszkowo na dowolny kolor
z palety RAL lub powłoka imitująca drewno.
BRAMA PRZESUWNA ALUMINIOWA podkreśla indywidualny
charakter posesji i skutecznie chroni przed wtargnięciem nieproszonych
gości. Nowoczesna, prosta, ale zarazem bardzo elegancka i efektowna
forma idealnie sprawdza się zarówno w domach prywatnych, jak
i budynkach instytucjonalnych oraz firmach. Zalety bram przesuwnych:
brama przesuwa się w jednej płaszczyźnie, dzięki czemu nie zajmuje
przestrzeni wewnątrz posesji, napęd do bramy przesuwnej jest nieco
tańszy niż automatyka dla bram skrzydłowych, brak ryzyka, że brama
zamknie się lub otworzy w przypadku silnego podmuchu wiatru,
dostępne są w wariancie jedno lub dwuskrzydłowym.
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
listwy zębate, komplet wózków jezdnych, słupek z rolką prowadzącą,
słupek najazdowy, gniazdo dolne najazdu, uchwyt górny
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
komplet listw maskujących, możliwość zamontowania zamka, który
umożliwi zamykanie bramy na klucz, pochwyt stal nierdzewna lub
aluminium, dekory, słupy, oświetlenie, automatyka bramowa
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FINISHING: Aluminium is powder coated in any colour from RAL chart
or wood effect coated.
SLIDING GATES Alu sliding gate – emphasizes the individual nature
of the premises and effectively protects from intruders.The modern,
simple and very elegant and nice form is ideal for both residential
houses, institutional buildings and companies. Advantages of sliding
gates: The gate moves in one plane and owing to that it does not
occupy space inside the premises, the drive for the sliding gate is
a little cheaper than the automated system for swing gates, no risk
that the gate is closed or opened in case of strong gusts of wind,
available in a single or double leaf version.
STANDARD EQUIPMENT:
gear racks, set of carriages, post with guiding roller, receiving post,
lower socket of the receiving post, top holder
ADDITIONAL EQUIPMENT:
set of masking strips, installation of the gate lock that can be locked
with a key, stainless steel or aluminium pull handle, decorative details,
posts, lighting, electric gate motors
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ELEMENTY SYSTEMU ALU FENCE
LAKATE - FURTKI ALUMINIOWE

ELEMENTS OF THE ALU FENCE LAKATE
SYSTEM - PEDESTRIAN GATES

CECHY PRODUKTU

PRODUCT FEATURES

Posiadamy w ofercie i zapewniamy profesjonalny montaż:

We offer and provide professional assembly:

MATERIAŁ: Aluminium

MATERIAL: Aluminium

• automatyka bramowa

• controls and automatic devises for sliding and swing gates

KONSTRUKCJA: Aluminiowa, brak widocznych spawów

DESIGN: Aluminium one, no visible seams

• oświetlenie ogrodzenia

• door phones and video door phones

WYMIARY: Produkujemy furtki pod każdy wymiar, niemniej zgodnie
z przepisami furtka powinna mieć w świetle co najmniej 0,9 m szerokości.

DIMENSIONS: We produce gates according to custom dimensions but
the gate opening width should be at least 0,9 m according to regulations.

• skrzynki pocztowe / wideodomofony

• fence lighting

• oznaczenie numerów domu

• modern letter boxes

WYKOŃCZENIE: Aluminium malowane proszkowo na dowolny kolor
z palety RAL lub powłoka imitująca drewno

FINISHING: Aluminium is powder coated in any colour from RAL chart
or wood effect coated.

• maskownice furtki/ bramy

• house numbers

FURTKA ALU podkreśla indywidualny charakter posesji i skutecznie
chroni przed wtargnięciem nieproszonych gości. Nowoczesna,
prosta, ale zarazem bardzo elegancka i efektowna forma idealnie
sprawdza się zarówno w domach prywatnych, jak i budynkach
instytucjonalnych oraz firmach. Alu Wood Fence to idealna oferta dla
Klientów poszukujących praktycznych rozwiązań, którzy chcą, aby
ogrodzenie było wizytówką domu i kojarzyło się z harmonią, pięknem
i luksusem.

ALU PEDESTRIAN GATE emphasizes the individual nature of the
premises and effectively protects from intruders.The modern, simple
and very elegant and nice form is ideal for both residential houses,
institutional buildings and companies.

• antaby / pochwyty / klamki nierdzewne

• gate masking strips

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
komplet zawiasów regulowanych, zamek, wkładka, kaseta wraz
z elektrozaczepem, komplet 3 kluczy, klamka aluminiowa,
klamko-pochwyt aluminiowy

ADDITIONAL EQUIPMENT:
set of masking strips, stainless steel or aluminium pull handle,
decorative details, posts, lighting

• stainless steel handles

STANDARD EQUIPMENT:
set of adjustable hinges, lock, cylinder, box with electric strike, set of
three keys, aluminium handle, aluminium handle and pull handle

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
komplet listw maskujących, antaba czyli pochwyt ze stali nierdzewnej
lub z aluminium, dekory, słupy oświetlenie
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KOLORY

COLOURS

wszystkie z palety RAL - ponad 250 kolorów!

all colours from the Ral palette - over 250 colours!

STRUKTURY

STRUCTURES

• mat
• połysk
• drobna struktura

16

NAJBARDZIEJ POPULARNE KOLORY/ POWŁOKI

THE MOST POPULAR COLOURS / COATINGS

• checkmate
• gloss
• fine structure

POWŁOKI IMITUJĄCE DREWNO

SHELL IMITING WOOD

20 powłok do wyboru:
dąb, wiśnia, sosna, wenge…

20 coatings to choose:
oak, cherry, pine, wenge…

SOSNA / PINE

WINCHESTER 1

ORZECH / WALLNUT

DĄB / OAK

CZEREŚNIA / CHERRY

WENGE

WINCHESTER 2

MAHOŃ / MAHOGANY

RAL 7016

RAL 9006

RAL 8019

RAL 8017
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realizacje
instalations

18

ALU FENCE PREMIUM
ENJOY YOUR FENCE

realizacje
instalations

ALU WOOD FENCE MIX
ENJOY YOUR FENCE
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realizacje
instalations
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ALU FENCE PREMIUM
ENJOY YOUR FENCE

realizacje
instalations

ALU FENCE OPTIMAL MIXED
ENJOY YOUR FENCE
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realizacje

ALU FENCE UNIQUE

realizacje

instalations

ENJOY YOUR FENCE

instalations
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ALU WOOD FENCE OPTIMAL
ENJOY YOUR FENCE
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realizacje
instalations
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ALU FENCE OPTIMAL
ENJOY YOUR FENCE

realizacje
instalations

ALU WOOD FENCE OPTIMAL
ENJOY YOUR FENCE
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realizacje
instalations
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ALU FENCE OPTIMAL
ENJOY YOUR FENCE

realizacje
instalations

ALU WOOD FENCE MIX
ENJOY YOUR FENCE
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LAKATE sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 68
44-280 Rydułtowy
Kontakt PL: +48 510 212 708
E-mail: handlowy@lakate.pl
Biuro Handlowe Małopolska
ul. Graniczna 2
32-086 Boleń k/Krakowa
Kontakt: +48 780 006 876
E-mail: sprzedaz@lakate.pl
Export: +48 780 006 876
export@lakate.pl
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