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70 mm
40 mm46

 m
m

MEGA 1
70x40x46

kod: 550100 kod: 550110

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

czarny

niebieski

czerwony

zielony

brązowy

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

czarny

niebieski

czerwony

zielony

brązowy

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 15 x 23 cm
Drzwiczki górne: 30,5 x 22,5 cm

Wymiary
Długość klatki: 70 cm
Szerokość klatki: 40 cm
Wysokość klatki: 46 cm
Odstępy między prętami: 1,2 cm
Wysokość kuwety: 14 cm

wyposażenie drewniane

wyposażenie metalowe

Klatki z serji MEGA zostały wykonane z ocynkowanego drutu o odstępach 
między prętami gwarantującymi, że gryzoń z niej nie wyjdzie (nie ucieknie), 
ani nie zrobi sobie krzywdy. Spełnia wszystkie cechy idealnej klatki - posiada 
dużo miejsca, które można wyposażyć w zabawki dla Waszego pupila.
Klatka jest całkowicie składana i prosta w montażu, po rozłożeniu należy 
zamocować ją do kuwety przy pomocy specjalnych zaczepów.

wyposażenie drewniane

wyposażenie metalowe

MEGA 2
70x40x62

70 mm

40 mm

62
 m

m

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 15 x 23 cm
Drzwiczki górne: 30,5 x 22,5 cm

Wymiary
Długość klatki: 70 cm
Szerokość klatki: 40 cm
Wysokość klatki: 62 cm
Odstępy między prętami: 1,2 cm
Wysokość kuwety: 14 cm
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Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 15 x 23 cm
Drzwiczki górne: 30,5 x 22,5 cm

Wymiary
Długość klatki: 70 cm
Szerokość klatki: 40 cm
Wysokość klatki: 80 cm
Odstępy między prętami: 1,2 cm
Wysokość kuwety: 14 cm

MEGA 3
70x40x80

70 mm

40 mm80
 m

m
MEGA 4

70x40x95

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 15 x 23 cm
Drzwiczki górne: 30,5 x 22,5 cm

Wymiary
Długość klatki: 70 cm
Szerokość klatki: 40 cm
Wysokość klatki: 95 cm
Odstępy między prętami: 1,2 cm
Wysokość kuwety: 14 cm

wyposażenie drewniane

wyposażenie dla ptaka

wyposażenie metalowe
70 mm

40 mm95
 m

m

wyposażenie drewniane

wyposażenie metalowe

kod: 550120 kod: 550130

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

czarny

niebieski

czerwony

zielony

brązowy

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

czarny

niebieski

czerwony

zielony

brązowy

98



dodatkowe wyposażenie

MEGA MAXI
80x50x80

MEGA MAXI 2
80x50x95

78 mm 78 mm

47 mm
47 mm79

 m
m

93
 m

m

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 18 x 28 cm
Drzwiczki górne: 33 x 30 cm

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 18 x 28 cm
Drzwiczki górne: 33 x 30 cm

Wymiary
Długość klatki: 78 cm
Szerokość klatki: 47 cm
Wysokość klatki: 79 cm
Odstępy między prętami: 2 cm
Grubość prętów:  

     2 mm (siatka) 3 mm (rusztowanie)
Wysokość kuwety: 14 cm

Wymiary
Długość klatki: 78 cm
Szerokość klatki: 47 cm
Wysokość klatki: 93 cm
Odstępy między prętami: 2 cm
Grubość prętów:  

     2 mm (siatka) 3 mm (rusztowanie)
Wysokość kuwety: 14 cm

Klatki z serji MEGA Maxi zostały zaprojektowane z myślą o większych 
gryzoniach takich jak: fretki, szynszyle, koszatniczki czy wiewiórki. Klatka 
posiada 2 pary drzwiczek - górne i mniejsze przednie. Do mocowania 
z kuwetą służą metalowe zatrzaski, które unieruchamiają klatkę. Dzięki 
gęstym odstępom między drutami, nawet najbardziej zwinne zwierze nie 
ucieknie z klatki.

kod: 550140 kod: 550150

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

czarny

niebieski

czerwony

zielony

brązowy

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

czarny

niebieski

czerwony

zielony

brązowy
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58 mm40 mm

38 mm
28 mm

75
 m

m

47
 m

m

MEGA 60MAŁA KLATKA 
60x40x7540x28x47

kod: 550155kod: 550154

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 15 x 23 cm
Drzwiczki górne: 30 x 23 cm

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Wymiar: 12,5 x 12 cm

Wymiary
Długość klatki: 58 cm
Szerokość klatki: 38 cm
Wysokość klatki: 75 cm
Odstępy między prętami: 1,2 cm
Grubość prętów:  

     2 mm (siatka) 3 mm (rusztowanie)
Wysokość kuwety: 13 cm

Wymiary
Długość klatki: 40 cm
Szerokość klatki: 28 cm
Wysokość klatki: 47 cm
Odstępy między prętami: 1cm

Nowa Klatki z serji MEGA 60 zostały zaprojektowane z myślą o mniejszych 
gryzoniach i ptakach. Klatka posiada 2 pary drzwiczek - górne i mniejsze 
przednie. Do mocowania z kuwetą służą metalowe zatrzaski, które 
unieruchamiają klatkę. Dzięki bardzo gęstym odstępom między drutami, 
nawet najbardziej zwinne zwierze nie ucieknie z klatki.

Bardzo mała klatka dla małego gryzonia. Jej niewielkie rozmiary sprawiają, 
że znajdzie my dla niej miesce w każdym nawet najmniejszym pokoiku. 
Klatka zbudowana jest z ocynkowanego drutu, kuweta i zaczepy plastikowe 
w kolorze beżowym. Zestaw zawiera domek plastikowy, kołowrotek 
plastikowy (fi 14cm), miseczkę. Odstępy między drutami 1cm gwarantują, 
że gryzoń nie wyjdzie (nie ucieknie) z klatki oraz nie zrobi sobie krzywdy.

Kolory kuwetKolory kuwet

beżowybeżowy

srebrny

czarny

niebieski

czerwony

zielony

błękitna

1312



KRÓLIK KRÓLIK
60x37x38 70x40x40

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 19 x 15 cm
Drzwiczki górne: 47 x 23 cm

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 17,5 x 18,5 cm
Drzwiczki górne: 47,5 x 25 cm

Wymiary
Długość klatki: 60 cm
Szerokość klatki: 37 cm
Wysokość klatki: 38 cm
Wysokość kuwety: 13 cm

Wymiary
Długość klatki: 70 cm
Szerokość klatki: 40 cm
Wysokość klatki: 40 cm
Wysokość kuwety: 13 cm

60 mm 70 mm

37 mm
40 mm

38
 m

m

40
 m

m

kod: 550160 kod: 550170

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

czarny

niebieski

czerwony

zielony

brązowy

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

czarny

niebieski

czerwony

zielony
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KRÓLIK
80x50x40

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 17,5 x 23 cm
Drzwiczki górne: 35 x 24 cm

Wymiary
Długość klatki: 78 cm
Szerokość klatki: 47 cm
Wysokość klatki: 40 cm
Wysokość kuwety: 13 cm

78 mm

47 mm40
 m

m

WILLA - 2 piętra
80x50x85

Wymiary drzwiczek
Drzwiczki przednie dół: 25 x 26 cm
Drzwiczki przednie góra: 17,5 x 23 cm
Drzwiczki górne: 35 x 24 cm

Wymiary
Długość klatki: 78 cm
Szerokość klatki: 47 cm
Wysokość klatki: 85 cm
grubość prętów: 2 mm (siatka)
3 mm (rusztowanie)
Wysokość kuwety: 13 cm
Składana: tak

Ogromne klatki WILLA idealna dla królika, świnki morskiej lub innego 
zwierzaczka. W zależności od opcji, dwa lub trzy poziomy zapewniają 
pupilowi sporo miejsca, drzwi na każdym poziomie oraz na górze daję 
świetny dostęp do środka.

78 mm
47 mm85

 m
m

kod: 550180 kod: 550190

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

czarny

niebieski

czerwony

zielony

brązowy

Kolory kuwet

zielony

brązowy

czarny

niebieski

czerwony
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WILLA - 3 piętra
80x50x130

Wymiary drzwiczek
Drzwiczki przednie dół: 25 x 26 cm
Drzwiczki przednie dół: 25 x 26 cm
Drzwiczki przednie góra: 17,5 x 23 cm
Drzwiczki górne: 35 x 24 cm

Wymiary
Długość klatki: 78 cm
Szerokość klatki: 47 cm
Wysokość klatki: 129 cm
grubość prętów: 2 mm (siatka)
3 mm (rusztowanie)
Wysokość kuwety: 13 cm
Składana: tak 78 mm

47 mm12
9 

m
m

KRÓLIK
85x50x40

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 17,5 x 23 cm
Drzwiczki górne: 35 x 24 cm

Wymiary
Długość klatki: 85 cm
Szerokość klatki: 48 cm
Wysokość klatki: 40 cm
Wysokość kuwety: 14,5 cm

85 mm

48 mm40
 m

m

Kolory kuwet

błękitny

czerwony

kod: 550200 kod: 550210

Kolory kuwet

zielony

brązowy

czarny

niebieski

czerwony

1918



KRÓLIK - podwyższany
85x50x60

Kolory kuwet

błękitny

czerwony

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2 (identyczne)
Drzwiczki: 35 x 24 cm

Wymiary
Długość klatki: 85 cm
Szerokość klatki: 48 cm
Wysokość klatki: 60 cm
Wysokość kuwety: 14,5 cm

85 mm

48 mm60
 m

m

KRÓLIK
100x55x40

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

bordowy

błękitny

granatowy

zielony

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 18,5 x 16,5 cm
Drzwiczki górne: 34 x 58 cm

Wymiary
Długość klatki: 100 cm
Szerokość klatki: 54 cm
Wysokość klatki: 43 cm
Odstępy między prętami: ok. 2,5 cm

100 mm

54 mm

43
 m

m

kod: 550220 kod: 550230
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WILLA - 100 cm
100x55x115

Wymiary drzwiczek
Drzwiczki przednie dół: 32 x 58 cm
Drzwiczki przednie góra: 18,5 x 16,5 cm
Drzwiczki górne: 33 x 58 cm

Wymiary
Długość klatki: 100 cm
Szerokość klatki: 54 cm
Wysokość klatki: 114 cm
Składana: tak

100 mm

54 mm

11
4 

m
m

kod: 550240

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

bordowy

błękitny

granatowy

zielony

KRÓLIK
100x55x45

Kolory kuwet

czarny

kod: 550235

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 18,5 x 16,5 cm
Drzwiczki górne: 34 x 58 cm

Wymiary
Długość klatki: 100 cm
Szerokość klatki: 54 cm
Wysokość klatki: 45 cm
Odstępy między prętami: ok. 2,5 cm

100 mm

54 mm

45
 m

m
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Wymiary drzwiczek
Drzwiczki przednie: 33 x 59 cm
Drzwiczki górne: 58 x 34 cm

Wymiary
Długość klatki: 100 cm
Szerokość klatki: 54 cm
Wysokość klatki: 85 cm
Składana: tak

SZYNSZYL, FRETKA, 
KOSZTNICZKA

100x55x85

Duża klatka, zaprojektowana specjalnie z 
myślą o szynszylach, fretce i koszatniczce, 
jednak nadaje się również dla innego 
zwierzaczka.

100 mm

54 mm

85
 m

m

kod: 550250

Kolory kuwet

beżowy

srebrny

bordowy

błękitny

granatowy

zielony

KRÓLIK
120x60x43

120 mm
43 mm60

 m
m

Kolory kuwet

zielony

srebrny

błękitna

granatowy

czarny

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 2
Drzwiczki przednie: 16 x 18 cm
Drzwiczki górne: 33 x 58 cm

Wymiary
Długość klatki: 120 cm
Szerokość klatki: 60 cm
Wysokość klatki: 43 cm
Grubość prętów: 2 mm
Odstępy między prętami: ok. 2,5 cm
Wysokość kuwety: 16 cm

kod: 550260

2524



KRÓLIK
140x70x50

Wymiary drzwiczek
Drzwiczki przednie: 22 x 25 cm
Drzwiczki górne: 70 x 46 cm

Wymiary
Długość klatki: 138 cm
Szerokość klatki: 69 cm
Wysokość klatki: 46 cm
Grubość prętów: 2 mm
Odstępy między prętami: 2,5 cm
Wysokość kuwety: 17,5 cm
Składana: tak

Duża klatka, jest dedykowana dla królików, świnek morskich ale również 
może służyć jako kojec dla szczeniaków bądź małych ras psów.  Klatka jest 
całkowicie składana co ułatwia transport lub pozwala na usunięcie jednej 
ze ścian, tworząc dla pupila klatkę półotwartą.

Kolory kuwet

granatowy

138 mm
69 mm46

 m
m

kod: 550270 ZABEZPIECZENIA  
KLATEK i KUWET

AKCESORIA

26



OSŁONA KUWETY - górna OSŁONA KUWETY - boki

Dokladne wymiary
67x39 cm
75x46 cm

Dokladne wymiary dla 80cm
    dłuższe elementy długość górna: 71cm
    dłuższe elementy długość dolna: 65cm
    krutsze elementy długość górna: 41cm
    krutsze elementy długość dolna: 34,5cm
    wysokość: 11,5cm

Dokladne wymiary dla 100cm
dłuższe elementy długość górna: 91,5cm
dłuższe elementy długość dolna: 87,5cm
krutsze elementy długość górna: 48,5cm
krutsze elementy długość dolna: 44,5cm
wysokość: 13cm

Rozwiązanie te, zostało zaprojektowana specjalnie z myślą 
o szynszyli, fretce i koszatniczce, jednak nadaje się również 
dla innego zwierzaczka. Drut jest ocynkowany, wymiar 
pasuje do wszystkich klatek i kuwet sprzedawanych przez 
naszą firmę w rozmiarach 70x40 i 80x50

To rozwiązanie zostało zaprojektowana dla klatek 
przeznaczonych dla królików, klatki te nadaje się również 
dla innego zwierzaczka. Drut jest ocynkowany, wymiar 
pasuje do wszystkich klatek i kuwet sprzedawanych przez 
naszą firmę w rozmiarach 80cm i 100cm.

2928



AKCESORIA AKCESORIA 

Dotatkowa drabinak metalowa
Wymiary: długość 39cm, szerokość 11cm

Dotatkowa półka drewniana
Wymiary: w zależności od modelu klatki

Drewniany domek piętrowy
Wymiary: 
    długość: 23 cm
    szerokość: 27 cm
    wysokość: 30 cm
    średnice otworów: 10 cm

Dotatkowa drabinak drewniana 
Wymiary: długość 50cm, szerokość 10cm

Hamak podwieszany
Wymiary: długość 35cm, szerokość 35cm

Miska plastikowa
Średnica: 11cm

Poidełko kulkowe
Pojemność: 150ml i 75ml

Paśnik plastikowy
Wymiary: długość 19cm, szerokość 8cm, wysokość 12cm

Dotatkowa półka drewniana 
Wymiary: w zależności od modelu klatki

Drewniany domek narożny
Wymiary:
    długość: 25cm
    szerokość: 25cm
    wysokość: 14cm

3130



WOLIERY
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WOLIERA
DOMINIKA - ptak

Kolory woliery

miedź antyczna

srebrny antyczny

Woliery Dominika występują w dwóch wersjach 
grubości drutów: 2,5 mm oraz 4,0 mm. Ramy klatki są 
malowane proszkowo w dwóch kolorach brązowym 
i szarym. Woliera posiada otwieraną górę, oraz drzwi 
z przodu i z boku. Szuflada znajdująca się na dole 
jest wysuwana co umożliwia łatwe i bezstresowe dla 

pupila czyszczenie klatki. Dodatkowo w komplecie 
nad szufladą umieszczona jest metalowa kratka, która 
według potrzeby może zostać łatwo zdemontowana. 
Kółka z tworzywa sztucznego umożliwiają bardzo 
łatwe jej przesuwanie po pomieszczeniach twojego 
domu.

WOLIERA
DOMINIKA - ptak

Grubość drutu

Ø 2,5 mm

Ø 4,0 mm

kod: 550280

Kolory woliery

miedź antyczna

srebrny antyczny

WOLIERA
DOMINIKA - gryzoń

Grubość drutu

Ø 2,5 mm

Wymiary drzwiczek
Ilość drzwiczek: 3
Drzwiczki górne: 62x35 cm
Drzwiczki przednie i boczne: 15x23 cm

Wymiary
Długość klatki: 70 cm
Szerokość klatki: 56 cm
Całkowita wysokość klatki z kółkami: 142 cm
Wysokość klatki bez nóżek: 102 cm
Grubość prętów: 2,5 lub 4,0 mm

Ø 4,0 mm

70 mm
56 mm14

2 
m

m

kod: 550290
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WOLIERA
DOMINIKA - detale

FRONTY i SZUFLADY 
DO BUDOWY KLATEK 

DLA HODOWCÓW

36



FRONTY FRONTY WYSTAWOWE

Fronty do budowy klatek dla ptaków. Wykonane z drutu 
ocynkowanego, siatki posiadają staranne wykończenie, co 
niweluje ewentualne zranienie się ptakaów. W zależności od 
rozmiaru i opcji fronty posiadaja rozsuwane drzwiczki, oraz 
wycięte dziury na poidełka, ktore znajdują się w komplecie.

Ramka całego frontu i druty pionowe mają średnicę 3mm, 
pozostałe druty poziome są 2mm, odstepy między drutami 
wynoszą 12mm.

Fronty budowy klatkek wystawowych wykonane są z drutu 
ST3, następnie są malowane proszkowo. Wymiary, grubości 
drutów, odstępy między prętami, promień zagięcia są 
wykonane zgodnie z zaleceniami. Fronty spełniają normy 
jakie są potrzebne do wystaw ptaków.

TELEWIZOREK (kanarki kolorowe i kształtne)  - kolor czarny

    długość frontu: 29,5cm
    wysokość frontu: 23cm
    przegięcie/głębokość: 17cm
    odstęp między prętami : 12mm
     średnica prętów: fi3mm i fi2mm

EGZOTYKA MAŁA - kolor czarny

    długość frontu: 32cm
    wysokość frontu: 21,5cm
    przegięcie/głębokość: 4cm
    odstęp między prętami : 8mm
     średnica prętów: fi3mm i fi2mm

PAPUGA FALISTA - kolor biały

    długość frontu: 32cm
    wysokość frontu: 21,5cm
    przegięcie/głębokość: 4,5cm
    odstęp między prętami : 15mm
     średnica prętów: fi3mm i fi2mm
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KOJCE

rodzaj fronu

szuflada
z drzwiczkami bez drzwiczek z poidełkami 

i drzwiczkami
bez poidełek

i z drzwiczkami

długość  x  wysokość [cm]

56x63 ■ ■
63x50 ■ ■
67x39 ■ ■
75x46 ■ ■
95x49 ■ ■
95x63 ■ ■

30x25 ■ ■ ■
40x25 ■ ■ ■
40x30 ■ ■ ■

50x25 ■ ■ ■
50x40 ■ ■ ■
60x40 ■ ■ ■
80x40 ■ ■ ■
80x50 ■ ■ ■

ROZMIARY FRONTÓW i SZUFLAD

SZUFLADY
Szuflady metalowe nazywane również kuwetami do 
klatek dla ptaków egzotycznych. Fronty do budowy klatek 
dla ptaków. Wykonane z blachy ocynkowanego, posiadają 
staranne wykończenie, co niweluje ewentualne zranienie 
się ptakaów. 
Ramka całego frontu i druty pionowe mają średnicę 
3mm, pozostałe druty poziome są 2mm, odstepy między 
drutami wynoszą 12mm.

Wymiary
Długość: patrz pabela na następnej stronie
Szerokość: patrz pabela na następnej stronie
Wysokość z przodu 4 cm
Wysokość boki i tył 2,5 cm
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4 5 6 8 4 5 6 8

KOJEC DLA GRYZONIA
54x26

54 mm

26
 m

mWymiary jednego elementu
Długość: 52 cm
Wysokość: 65 cm

Kojce dla psów oraz innych zwierząt (np: królik, jeż, 
żółw, świnka morska, wykonany z ocynkowanego 
drutu. Do rozstawienia na zewnątrz jak i w domu.

Kojec składa się z czterech do ośmiu elementów, 
jeden z nich wyposażony jest w drzwiczki. Płotek 
posiada specjalne druty które łączą poszczególne 
elementy. Doskonale sprawdza się podczas wystaw 
jak i hodowli zwierząt.

Przy rozstawianiu kojca na dworze, wbija się szpilki 
w ziemię. Drewniane kulki zabezpieczają podłogę 
przed porysowaniem gdy rozstawiamy go w 
mieszkaniu.

kod: 550310

KOJEC DLA GRYZONIA
54x52

54 mm

52
 m

mWymiary drzwiczek
Drzwiczki: 21 x26 cm

Wymiary jednego elementu
Długość: 54 cm
Wysokość: 52 cm

kod: 550320
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KOJEC
52x65

52 mm

65
 m

mWymiary drzwiczek
Drzwiczki: 26 x43 cm

Wymiary jednego elementu
Długość: 52 cm
Wysokość: 65 cm

kod: 610110 KOJEC
81x65

81 mm

65
 m

m

Wymiary drzwiczek
Drzwiczki: 26 x43 cm

Wymiary jednego elementu
Długość: 81 cm
Wysokość: 65 cm

kod: 610120
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KOJEC
100x60

100 mm

60
 m

mWymiary drzwiczek
Drzwiczki: 23 x43 cm

Wymiary jednego elementu
Długość: 100 cm
Wysokość: 60 cm

kod: 610130 KOJEC
100x80

100 mm

80
 m

mWymiary drzwiczek
Drzwiczki: 23 x64 cm

Wymiary jednego elementu
Długość: 100 cm
Wysokość: 80 cm

kod: 610140
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120x100

120 mm

10
0 

m
mWymiary drzwiczek

Drzwiczki: 30 x 65 cm

Wymiary jednego elementu
Długość: 120 cm
Wysokość: 100 cm

KOJECkod: 610150 MATY DO KOJCÓW

Dostępne wymiary do kojców:
52x52 cm
82x82 cm
100x100 cm

Mata Wodoodporna z mocowaniem
Przeznaczona do kojców.
Tkanina jest odporna na wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia, nawet bez impregnacji praktycznie nie 
wchłania wilgoci, a po zamoczeniu bardzo szybko 
schnie. Jest łatwa w czyszczeniu w większości 
przypadków wystarczy prać w temp. do 300 C.

4948



KOJCE - detale LEGOWISKO DLA KOTA
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LEGOWISKO - na kaloryfer

Wymiary:
długość: 48cm
szerokość: 33cm
wysokość do uchwytów: 30cm
wysokość do materiału: 23cm

Zestaw bardzo prosty w montażu, wystarczy naciągnąć 
pokrowiec na stelaż i zapiąć go rzepami. Sam stelaż 
jest wykonany z grubych prętów i nie będzie się uginał 
nawet pod większymi kotkami. Dzięki prostocie tej 
konstrukcji legowisko jest wygodne i miękkie. Kotek 
leży na naciągniętym materiale zamiast na twardej i 
niewygodnej podłodze.

kolor: siwy

kolor: beżowy

kolor: jasny brąz

GRILLOWANIE
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RUSZT ZE STOJAKIEM
stojak składany

Wymiary
Wysokość stojaka: 120 cm lub 150 cm - stojak metalowy,
Średnica rusztu: 50 cm lub 60 cm - stal chromowana,
Średnica paleniska: 50 cm - stal chromowana,
Wysokość paleniska z nóżkami: 19 cm,
Głębokość paleniska: 7 cm,
Łańcuch ocynkowany,

KOCIOŁEK ZE STOJAKIEM
stojak składany

Wymiary
Wysokość stojaka: 120 cm lub 150 cm - stojak metalowy,
Pojemność kociołka: 7L (grupa do 11 osób),
Pojemność kociołka: 12L (grupa do 19 osób),
Łańcuch ocynkowany,
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RUSZTA
i PALENISKA

stałe rączki Ø 2,5 mm

stałe rączki Ø 4 mm

składane rączki Ø 4 mm

d - długość

s - sz
erokość

s1 - rą
czki

rodzaj rusztu

Ø 2,5mm Ø 4mm
stałe rączki

 Ø 4mm  
składane rączki okrągłe popielnik

d(cm)  x  s(cm)

40x30 ■ (drut wenętrzny) ■ (rama) ■
60x30 ■ ■ ■ ■
60x40 ■ ■ ■ ■
60x50 ■ ■ ■ ■
60x60 ■ ■ ■ ■

70x30 ■ ■ ■ ■
70x40 ■ ■ ■ ■
70x50 ■ ■ ■ ■
70x60 ■ ■ ■ ■

80x30 ■ ■ ■ ■
80x40 ■ ■ ■ ■
80x50 ■ ■ ■ ■
80x60 ■ ■ ■ ■

100x40 ■ ■ ■
100x50 ■ ■ ■
100x60 ■ ■ ■

50x30 ■ ■
50x32 ■ ■
50x34 ■ ■
50x35 ■ ■
50x40 ■ ■
54x34 ■ ■
58x30 ■ ■
67x40 ■ ■
82x43 ■ ■

Ø 50 ■
Ø 60 ■  

ROZMIARY RUSZTÓW 

Wymiar s1 (rączki) jest stały i w każdym formacie rusztów wynosi 14,5 cm
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PORCELANA 
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Ozdoby ceramiczne 
Wykonanie najwyższej jakości z zachowaniem sta-
ranności o każdy szczegół. Nadająca się do zbiornika 
słodko i słono-wodnego. Może być również wykorzy-
stana jako ozdoba twojej półki.

Statek ZEUS

Brama

Czarna Perła

Messerschmitt I

Lokomotywa

Brama z filarem

Garbus z kołami

Koloseum

Messerschmitt II

Titanic

Garbus bez kół

U-BOOT

Trabant
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TREJAŻ OGRODOWY AKCESORIA KOMINKOWE

Wymiary
Szerokość: ok 45 cm
Wysokość: ok 145 cm

Trejaż jest wykonany z wysokiej jakości stali, dostępny w 
trzech kolorach (czarny, złoty, srebrny). Wbity w ziemię lub 
osadzony w donicy pozwoli ozdobnym roślinom pnącym 
upiększyć Twój ogród lub mieszkanie. Wzbogacono go o kilka 
dekoracyjnych elementów.

Ręcznie kute akcesoria kominkowe wykonane ze 
stali. Ich ozdobny charakter nada styl twojemu 
kominkowi. Jest to starannie wykonane rękodzieło, 
w przeciwieństwie do tanich wyrobów z marketów. 
Należycie prezentują się przez wiele sezonów, 
gwarantuje to solidne wykonanie. Konstrykcja 
poszczegolnych elementów jest stabilna, sztywna 
nie wygina się pod obciążeniem.

kod: 800100

Kolory

miedź patyna (czerń przecierana kolorem miedzi)

miedź patyna (czerń przecierana kolorem miedzi)

czarny

czarny

srebro patyna (czerń przecierana kolorem srera)

srebro patyna (czerń przecierana kolorem srera)
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Pyko S.C.
ul. Kujawska 14

68-200 Żary

telefon: +48 68 363 61 59
mobile: +48 608 656 946
mobile: +48 660 915 251

poniedziałek – piątek  8:00-17:00
sobota 9:00-14:00

e-mail: kontakt@pyko.org
https://pyko.org

mailto:kontakt%40pyko.org?subject=Zapytanie%20z%20katalogu%20Pyko%20
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