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elementy małej architektury

Małą architekturę tworzymy z materia-
łów zgodnych z polskimi normami, 
głównie ze stali czarnej, żeliwa szarego 
oraz drewna. Wszystkie elementy są 
pokrywane odpowiednimi powłokami 
antykorozyjnymi. Unikalne wzornictwo 
oraz możliwość wprowadzania zmian 
konstrukcyjnych naszych wyrobów, 
pozwalają na ich dostosowanie do 
każdego stylu zabudowy. Wykonujemy 
również konstrukcje stalowe według 
otrzymanych materiałów graficznych. 
Na prośbę projektantów i innych 
klientów wkrótce udostępnimy na 
naszej stronie internetowej różne 
formaty plików, opisy i zdjęcia 
produktów. Zapraszamy do miłej 
i efektywnej współpracy.”

Już od 13 lat uczestniczymy 
w tworzeniu bezpiecznych 
i estetycznych przestrzeni 
miejskich oraz obszarów zielonych, 
a powracający klienci potwierdzają 
wysoką jakość, trwałość 
i funkcjonalność  naszych produktów.

Funkcjonalna i stylowa Mała Architektura
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