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ogrodzenia nive to połączenie nowoczesnego designu, nieograniczonego wyboru kolorystyki oraz
niezawodnej, całkowicie odpornej na korozję konstrukcji.
pomysł na stworzenie ogrodzeń, których charakter byłby spójny z aktualnie obowiązującymi         
trendami architektury, a jednocześnie genialnie uniwersalny powstał w naszych głowach po bezskutecznych             
poszukiwaniach płotu pod projekty domów kilku naszych znajomych.
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BUDOWA I BEZPIECZEŃSTWO
ogrodzenia nive, nie wymagają żadnych prac konserwacyjnych. ogrodzenia są odporne na promienie słoneczne,
działanie wilgoci, deszczu czy śniegu i zachowują swój pierwotny wygląd przez długi okres czasu.
n® cover wszystkie elementy ogrodzeń nive zabezpieczone
są przed korozją na długie lata. ogrodzenia zabezpieczamy
stosując chromianowanie, które umożliwia wytworzenie
pasywnej warstwy na profilach aluminiowych. warstwa
ta znacznie poprawia odporność korozyjną materiału, przy
zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. tak przygotowana
powierzchnia jest następnie lakierowana proszkowo. stosujemy wysokiej jakości farby proszkowe firm igp i akzonobel.

na nasze zapotrzebowanie nie było odpowiedzi na rynku polskim. postanowiliśmy odpowiedzieć sobie
sami i po kilku miesiącach prób, dzięki doświadczeniu w produkcji systemów aluminiowych, powstał projekt
nive czyli ogrodzenia.
• wykonane z bardzo wysokiej klasy materiałów
• skonstruowane z elementów poddawanych najlepszym metodom
ochrony antykorozyjnej
• pokryte utwardzoną w wysokiej temperaturze powłoką, która
chroni elementy ogrodzeń nive przed korozją na dziesiątki lat
• nie wymagające żadnych prac konserwacyjnych
• malowane proszkowo co zapewnia nieograniczony wybór         
kolorystyki z palety kolorów ral, powłok strukturalnych       
i drewnopodobnych

ogrodzenie nive bez wątpienia nada każdej posesji indywidualny charakter. bez kompromisów.

klasyczne ogrodzenie drewniane

ogrodzenie nive

wygląd ogrodzenia po 10 latach użytkowania

n® connect dzięki nowatorskiej konstrukcji i
systemowi połączeń poszczególnych elementów
ogrodzeń wyeliminowaliśmy wszelkie połączenia
spawane. brak spawów oznacza brak rdzy i daje
doskonały efekt wizualny.

n® end konstrukcja ogrodzeń zapewnia wysoki
poziom bezpieczeństwa. elementy  ogrodzeń
nive pozbawione są ostrych i niebezpiecznych zakończeń. wszystkie połączenia są            
niewidoczne i odpowiednio zabezpieczone.
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CORE
nowoczesne ogrodzenie stworzone z myślą o tych,
którzy cenią dyskrecję i spokój. dzięki ciasnemu połączeniu
szerokich profili model core gwarantuje pełną intymność.
masywna i jednocześnie minimalistyczna konstrukcja ogrodzenia
może z powodzeniem chronić domy, zaprojektowane w każdym stylu.
idealne dla zapewnienia intymności prywatnym zabudowom osiedlowym.
• nieograniczony wybór kolorystyki - paleta ral, powierzchnie strukturalne                    
i drewnopodobne
• trwałość na lata, nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych,
• nowoczesny design,
• wymiary dostosowane do indywidualnych wymagań,
• wysoki poziom bezpieczeństwa - brak spawów i ostrych krawędzi
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AIR
nowoczesny i lekki projekt air dedykowany jest
wszystkim, którzy szukają ogrodzenia domu dyskretnie
przesłaniającego jego otoczenie, ale nie zamykającego
go na świat zewnętrzny.
szeroka paleta odcieni dostępnych dla tego projektu w połączeniu z jego niezobowiązującym
charakterem pozwala dopasować ten model ogrodzenia zarówno do budownictwa klasycznego,
jak i nowoczesnego. ogrodzenie prezentuje się wspaniale przy zabudowie parterowej i wielopoziomowej.
•
•
•
•
•

nieograniczony wybór kolorystyki - paleta ral, powierzchnie strukturalne i drewnopodobne,
trwałość na lata, nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych,
nowoczesny design,
wymiary dostosowane do indywidualnych wymagań,
wysoki poziom bezpieczeństwa - brak spawów i ostrych krawędzi
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BREEZE
projekt, który w perfekcyjny sposób łączy w sobie
lekkość z dyskrecją. oryginalne rozłożenie profili
o dwóch różnych grubościach nadaje konstrukcji delikatności
i nie obciąża wizualnie otoczenia domu, zapewniając jednocześnie dyskretną ochronę.
idealne dla domów w niskiej zabudowie.
•
•
•
•
•

nieograniczony wybór kolorystyki - paleta ral, powierzchnie strukturalne i drewnopodobne,
trwałość na lata, nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych,
nowoczesny design,
wymiary dostosowane do indywidualnych wymagań,
wysoki poziom bezpieczeństwa - brak spawów i ostrych krawędzi
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IMPRESSIVE
projekt powstał dzięki innowacyjnemu zastosowaniem
profili o trzech różnych wysokościach . przełamuje
symetrię i nadaje ogrodzeniu niebanalnego charakteru.
wykonany w jednym z odcieni drewnopodobnych ma charakter wybitnie premiowy
i idealnie współgra z zabudowaniami o drewnianych i szklanych elementach.
doskonale osłania posesję, jednocześnie nadając lekkości.
•
•
•
•
•

nieograniczony wybór kolorystyki - paleta ral, powierzchnie strukturalne i drewnopodobne
trwałość na lata, nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych,
nowoczesny design,
wymiary dostosowane do indywidualnych wymagań,
wysoki poziom bezpieczeństwa - brak spawów i ostrych krawędzi

19

ECO
ogrodzenie modułowe, stworzone na bazie projektu air,
poprzez standaryzacje wymiarów oraz zastosowanie
uniwersalnych i popularnych kolorów.
• 3 standardowe wymiary,
• trwałość na lata, nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych,
• wysoki poziom bezpieczeństwa - brak spawów i ostrych krawędzi
projekt eco spełnia cztery, z zasady trudne do realizacji oczekiwania klientów.
       
• nowoczesny design
• lekka i trwała konstrukcja
• bardzo atrakcyjna cena
• szybka realizacja
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ELEMENTY SYSTEMU
P R Z Ę S ŁO
wysokość
od 100 - 2000 mm
szerokość
od 200 - 2500 mm
przęsło to podstawowy element każdego
ogrodzenia. konstrukcja ogrodzeń daje możliwość
dopasowywania wysokości i szerokości przęseł, do indywidualnych wymagań.
unikatowy system mocowań i bezspawowych połączeń gwarantuje wysoką estetykę i bezpieczeństwo.
przęsła mogą być łączone ze słupkami murowanymi lub ze słupkami aluminiowymi. elementy poziome
są wykonywane z profili o różnych wysokościach, co daje możliwość tworzenia indywidualnych wzorów.

24
FURTKA
wysokość
szerokość

od 700 - 2500 mm
od 700 - 1500 mm

furtka jest nieodzowną częścią ogrodzenia. konstrukcja oparta jest
na ramie aluminiowej, dzięki czemu jest wytrzymała, stabilna
i odporna na eksploatację i uszkodzenia.

S ŁU P E K
aluminiowy słupek stanowi alternatywę dla słupków murowanych. ogrodzenie może być w całości
oparte na tego typu słupkach. słupki także mogą być montowane pomiędzy słupami murowanymi.

furtka może być wyposażona w szereg dodatków zwiększających
komfort użytkowania i zmieniających jej wygląd m.in. elektrozaczep,
jeden z 4 rodzajów pochwytów zewnętrznych, estetyczną klamkę lub gałkę
wykonaną ze stali nierdzewnej. posiada regulowane zawiasy i wysokiej klasy zamek.
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B R A M A DW U S K R Z YD ŁOWA

BRAMA PRZESUWNA

wysokość
szerokość

wysokość
szerokość

od 700 - 2500 mm
od 1400 - 5000 mm

od 700 - 2500 mm
od 2000 - 5000 mm

brama dwuskrzydłowa to klasyczne rozwiązanie wjazdu na posesję. w celu zapewnienia odpowiedniej stabilności i wytrzymałości, stosujemy specjalne wzmocnienia ramy, pozwalające zamocować automatykę dowolnego
producenta.

brama przesuwna to rozwiązanie bardziej nowoczesne, które doskonale koresponduje z nowoczesnym charakterem ogrodzenia. konstrukcja oparta jest na solidnej szynie jezdnej, dzięki czemu można uzyskać bramy o
dużej szerokości wjazdu.

wysoka jakość materiałów i wykonania gwarantuje odporność i niezawodną eksploatację przez bardzo długi
okres czasu. wysokość i szerokość ustalane są wg państwa wymagań.

brama przesuwna to konstrukcją samonośną, którą utrzymuje przeciwwaga. rozwiązanie to eliminuje
konieczność stosowania prowadnic w podjeździe, dzięki czemu podnosi komfort użytkowania nawet w
trudnych warunkach atmosferycznych. każda brama wyposażona jest w listwę zębatą, co pozwala na
podłączenie dowolnej automatyki.
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KOLORY

OKUCIA

wszystkie elementy ogrodzeń nive lakierowane są najlepszej jakości farbami proszkowymi. do dyspozycji
mają państwo szeroki wybór kolorów z palety ral, powierzchni strukturalnych oraz drewnopodobnych.
w łatwy sposób dopasują państwo kolor ogrodzenia do koloru stolarki, bramy garażowej lub dachówki.
RAL STANDARD

ral 7012

ral 7045

ral 7016

ral 9007

ral 9006

lub dowolny
z palety ral

złoty dąb

orzech

mahoń

mahoń sapeli

orzech vein

sosna

jodła

buk

wiśnia

wenge

winchester

czereśnia

STRUKTURA

granit 30

granit 40

granit 60

granit 70

granit 80

zawiasy
zawias regulowany
stal nierdzewna

DREWNOPODOBNE

ral 7001

GRANITY

zamek
bks seria 13
stal nierdzewna

POCHWYTY

ral 7034

ral 6003

ral 9005

ral 7024

ral 9016

ral 5010

ral 5023

ral 5024

ral 6005

ral 6009

ral 7006

ral 7022

ral 1013

ral 1015

ral 6021

ral 6017

ral 6029

ral 9010

ral 7039

ral 7040

ral 7035

ral 8019

ral 3005

ral 8011

ral 3004

ral 7016

ral 7012

ral 7037

ral 7015

ral 7021

ral 5003

ral 8014

system decoral pozwala uzyskać powłoki
imitujące drewno. powłoki tworzone są medzięki wysokiej koncentracji koloru i delikatnej ziarnistości surow- todą sublimacji. wszystkie użyte materiały
ca powstaje równomierna, delikatna struktura powierzchni bardzo spełniają wymogi qualicoat i qualideco.
odpornej na zabrudzenia i zarysowania.

elektrozaczep
g.u. 12/24 ac/dc
stal nierdzewna

wkładka
bks 8800
stal nierdzewna

klamka lub gałka
dzielony szyld
stal nierdzewna
rozeta
owalna
stal nierdzewna

długi pochwyt od zewnętrznej strony furki  stanowi praktyczne, wygodne i idealnie        
dopełnienie całości ogrodzeń nive.
do wyboru mają państwo 4 modele pochwytów.
wszystkie wykonane są z doskonałej jakości
stali nierdzewnej.
P100

P3 0 0

rurowy Ø35 mm
długość: 600-2000 mm

kwadratowy 40x40 mm
długość: 600-2000 mm

P200

P40 0

prostokątny 40x20 mm
długość: 600-2000 mm

rurowy Ø42 mm
długość: 600-2000 mm
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AUTOMATYKA

STREFA ARCHITEKTA

rozwiązania z zakresu automatyki pozwalają na wygodne korzystanie z bram dwuskrzydłowych lub przesuwnych. otwieranie bram za pomocą pilota jest wygodne i szybkie. zwiększa także bezpieczeństwo, ponieważ nie
ma potrzeby wychodzenia z samochodu podczas wjeżdżania na posesję. zastosowane czujniki i fotokomórki,
zabezpieczają przed niekontrolowanym zamknięciem lub otwarciem.

projekt nive umożliwia wykonanie każdego elementu pod
indywidualne zamówienie, w szerokim zakresie wysokości
i szerokości.

BRAMA PRZESUWNA

listwa zębata zamontowana na konstrukcji bramy
pozwala na podłączenie dowolnej automatyki
zgodnie z preferencjami użytkownika.

B R A M A DW U S K R Z YD ŁOWA

automatyka montowana jest na specjalnych
wzmocnieniach w konstrukcji bramy.
w zależności od wymagań, można zastosować
silniki elektromechaniczne, hydrauliczne lub podziemne.

opracowana baza plików cad znacznie ułatwia projektowanie, pozwalając na dopasowanie ogrodzenia do charakteru konkretnej inwestycji.

międzyrzecze górne 407b
43-392 międzyrzecze górne
polska
tel: +48 33 497 86 63
mobile:  +48 662 143 219
e-mail: office@nive.pl
www.nive.pl

ALUMINIUM
AND STEEL
CONSTRUCTIONS

dystrybutor

