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Niezwykły projekt
Dom Krostoszowicach to jedna z ciekawszych
polskich realizacji ostatnich lat, za którą
odpowiedzialny jest Robert Skitek ze studia
RS+. Architekt zdecydował się odciąć od mało
interesującej zabudowy od strony ulicy i otworzyć
na piękno okolicznego krajobrazu.

Simply concrete
Bryłę budynku pokryto surowymi materiałami, które narzuciły stylistykę ogrodzenia.
W projekcie wykorzystaliśmy więc betonowe
murki oraz aluminiowe profile Arete Horizon.
Elementy betonowe zostały wykonane przez inwestora, ale ich wybór był konsultowany z naszymi specjalistami, aby zapewnić kompatybilność
z bramą i furtką Xcel.

2 Simply concrete

Furtka Arete Horizon została wyposażona
w minimalistyczny pochwyt ze stali nierdzewnej,
a jej nierdzewne zawiasy zasłonięto specjalnymi
pionowymi maskownicami. Przy wejściu na posesję znalazł się dopasowany kolorystycznie moduł
Modern Post Box ze skrzynką na listy, videodomofonem oraz klawiaturą numeryczną. Wydzielono również zamykaną przestrzeń, która w estetyczny sposób zasłania kosze na śmieci.

Oryginalną bryłę budynku pokrywa łupek i otacza
betonowy murek, tworzący rozległą platformę.
Nasz zespół wspomagał architekta w trakcie
projektowania ogrodzenia i doradzał w kwestiach
związanych z doborem najlepszych materiałów.
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4 Simply concrete

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów, klasyczna brama dwuskrzydłowa świetnie
wkomponowała się w stylistykę nowoczesnego
budynku. Aluminiowe profile tworzące bramę
i furtkę kolorystycznie nawiązują do łupków
pokrywających elewację domu. Brama została wyposażona w automatykę, która znacznie
podwyższa komfort użytkowania.

MURKI
Surową elegancja sprawia, że beton architektoniczny to jeden z naszych ulubionych materiałów. W tej realizacji murki zostały wykonane
przez inwestora, ale ich forma była wcześniej
konsultowana z naszym projektantem, aby
zapewnić spójność funkcjonalną całego ogrodzenia. W naszej ofercie znajdują się między
innymi trwałe murki i podmurówki Rockina Cubero. Poza płytami z betonu architektonicznego mogą zostać pokryte spiekami kwarcowymi,
blachą ze stali nierdzewnej lub szkłem.

FURTKA
Bazę furtki Arete Horizon stanowi trwała rama.
W tej realizacji wypełniliśmy ją aluminiowymi profilami w kolorze nawiązującym do elewacji budynku. Furtka została wyposażona w
pochwyt ze stali nierdzewnej, a jej zawiasy od
strony zewnętrznej zasłaniają pionowe maskownice.

Efektowna oprawa wejścia
Osłonę wejścia tworzy prosty daszek z wbudowanym
oświetleniem LED. W pobliżu furtki znalazł się moduł
Modern Post Box, z przelotową skrzynką na listy, videodomofonem oraz czytnikiem linii papilarnych.
Jego przedłużeniem jest płyta z laserowo wyciętym
adresem, który wraz z oświetleniem LED na aluminiowych
słupkach, podświetla się automatycznie po zapadnięciu
zmroku.

Timeless beauty
Piękno to ponadczasowa wartość, więc szczególnie lubimy
minimalistyczne realizacje, które nigdy nie wychodzą
z mody. W tej realizacji zastosowaliśmy szare profile
Horizon Massive oraz proste, otynkowane murki
i podmurówki. Centralnym elementem projektu jest
efektowne zadaszenie zwieńczone daszkiem z betonu
architektonicznego, które osłania gości przed deszczem
oraz wiatrem.
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BRAMA PRZESUWNA
Brama przesuwna to nowoczesne rozwiązanie,
które doskonale sprawdza się nawet w przypadku
szerokich i płytkich działek. W tej realizacji
solidna rama została wypełniona szarymi
profilami Horizon Massive. Brama przesuwna
po otwarciu odsłania pełne światło wjazdu,
co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo
uszkodzenia samochodu.
SKRZYNKA NA LISTY
Nowoczesna skrzynka na listy Modern Post Box
stanowi estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie
ogrodzenia. Przelotowa konstrukcja umożliwia
wygodne wyjmowanie korespondencji bezpośrednio od strony posesji. Na potrzeby realizacji powstał panel skrzynki z blachy nierdzewnej
w wersji narożnej, ze zintegrowanym videodomofonem, czytnikiem linii papilarnych oraz
laserowo wyciętym adresem, który podświetla
się po zapadnięciu zmroku.
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8 Timeless beauty

ZADASZENIE
Minimalistyczne zadaszenie Rockina Cubero
to efektowny element funkcjonalny, który
powstaje z materiałów nawiązujących wizualnie
do reszty ogrodzenia. W tej realizacji wieńczy
go daszek z betonu architektonicznego,
który osłania gości przed deszczem, śniegiem
i wiatrem. W górnej części zadaszenia znalazło
się oświetlenie LED.
OTYNKOWANY MUR
Otynkowane murki i podmurówki to rozwiązanie, które doskonale komponuje się z nowoczesnymi aluminiowymi profilami Arete Horizon.
Prosta, minimalistyczna forma murków kieruje
wzrok na elementy dodatkowe, pozwalając dostrzec subtelność detali ogrodzenia.

Oryginalna kolorystyka
Aluminiowe profile naszych systemów są dostępne we
wszystkich kolorach palety RAL, więc w jednej realizacji
można połączyć dowolne z nich.
W tym projekcie, dzięki wyborze ciekawej kolorystyki,
klasyczne ogrodzenie o prostej formie zyskało unikalny
charakter. Projektant zastosował profile w dwóch
odcieniach szarości oraz słupki pokryte płytami z betonu
architektonicznego.

Shades of grey
Aby dopasować ogrodzenie do elewacji budynku
projektant wybrał aluminiową konstrukcję Rockina Cubero
pokrytą płytami z betonu architektonicznego oraz szerokie
profile Horizon Massive w dwóch kolorach. W bocznej
części posesji wydzielono przestrzeń kryjącą kosze na
śmieci, która została przykryta szklanym zadaszeniem.
Prowadzi do niej furtka umieszczona we frontowej części
ogrodzenia.
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PROFILE
Profile Horizon Massive są pokrywane trwałymi lakierami proszkowymi w dowolnym kolorze palety RAL. W tej realizacji, aby dopasować
ogrodzenie do elewacji budynku i elementów
małej architektury w ogrodzie, projektant zastosował dwa różne odcienie szarości.
MURY I PODMURÓWKI
Aluminiowa konstrukcja Rockina Cubero może
zostać pokryta płytami z wielu różnych materiałów. Budowa systemu umożliwia montaż przelotowej skrzynki na listy oraz wycinanie napisów i liczb. W tej realizacji zastosowano proste
płyty z betonu architektonicznego.
MODERN LINK
Skrzynki gazowe i elektryczne to nieodłączny
element większości ogrodzeń, który negatywnie
wpływa na końcowy efekt wizualny. Drzwiczki
Modern Link pozwalają zasłonić skrzynki, bez
ograniczania dostępu do nich. W tej realizacji
zastosowano pokrycie z płyty z betonu
architektonicznego.
OŚWIETLENIE
Dodatkowe oświetlenie LED to ekonomiczne
rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo na
terenie posesji i stanowi efektowne uzupełnienie projektu. W tej realizacji klient zdecydował
się na podświetlany numer domu oraz podłużne oświetlenie wąskich szczelin w dolnej części
płyt. Dzięki zamontowanym czujnikom, oświetlenie włącza się automatycznie po zapadnięciu
zmroku.

Współpraca z architektem
Zastosowane materiały nawiązują do elewacji budynku
oraz elementów małej architektury w ogrodzie. Właścici
lom zależało na trwałości ogrodzenia oraz ograniczeniu
zbędnych dodatków, więc zastosowaliśmy minimalistyczną skrzynkę na listy w formie szczeliny oraz podziemną
automatykę bramy wjazdowej. Wypełnienie ogrodzenia
tworzą dostarczone przez inwestora deski z drewna.
Naturalny materiał prezentuje się bardzo estetycznie, ale
w przeciwieństwie do aluminiowych profili, wymaga regularnego malowania i impregnacji.

Wood and concrete
Nowoczesny budynek wymaga oprawy, która subtelnie podkreśli jego walory estetyczne. W tym przypadku
charakterystyczna elewacja budynku wymusiła zastosowanie podobnych materiałów przy projektowaniu ogrodzenia. Połączenie płyt z betonu architektonicznego
i drewnianych profili tworzy surowy i szlachetny efekt.
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16 Wood and concrete

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
Klasyczna brama dwuskrzydłowa to rozwiązanie, które świetnie prezentuje się również
w towarzystwie nowoczesnych budynków.
Klientom zależało na ograniczeniu zbędnych
elementów, więc zastosowaliśmy nowoczesną
automatykę podziemną.
PODŚWIETLANY NUMER DOMU
Wycięty w płycie z betonu architektonicznego
numer domu to stylowy i praktyczny dodatek
do ogrodzenia. Zamontowany czujnik sprawia,
że wbudowane oświetlenie LED automatycznie
włącza się po zapadnięciu zmroku.
SŁUP
Aluminiowy słupek Horizon stanowi alternatywę dla tradycyjnych słupów murowanych.
Może być bazą dla całego ogrodzenia lub łączyć
przęsła na dłuższych odcinkach pomiędzy zwykłymi słupami, jak ma to miejsce w tej realizacji.

Dobrana para
Murki i podmurówki ogrodzenia zostały wykończone wielkoformatowymi płytami gresowymi, które zastosowano na
elewacji budynku. Kolor aluminiowych profili Horizon nawiązuje do stolarki okiennej i poręczy. Koło furtki znalazł się
laserowo wycinany numer domu.

Perfect match
Systemy Xcel świetnie komponują się nawet z budynkami
o nietypowym wykończeniu. W tej realizacji staraliśmy
się znaleźć rozwiązanie, które kształtem i zastosowanymi
materiałami będzie nawiązywać do oryginalnej elewacji
domu. Udało nam się stworzyć idealnie dobraną parę.
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FURTKA
Solidna rama furtki została wypełniona aluminiowymi profilami Arete Horizon w kolorze
nawiązującym do elementów wykończeniowych budynku. Furtka została wyposażona
w pochwyt stały, a od strony zewnętrznej jej zawiasy osłaniają specjalne pionowe maskownice.
NUMER DOMU
Wykonywane na zamówienie litery i liczby są laserowo wycinane z wielu różnych materiałów:
blachy, kamienia czy betonu. W tej realizacji
duży numer domu został wycięty ze szczotkowanej blachy nierdzewnej i umieszczony w pobliżu furtki.
MURY I PODMURÓWKI
Aluminiowa konstrukcja Rockina Cubero to
trwała baza ogrodzenia, która może zostać pokryta płytami z wielu różnych materiałów, np.
betonu architektonicznego, spieków kwarcowych czy szkła. W tej realizacji zastosowaliśmy
wielkoformatowe płyty gresowe, którymi pokryto również elewację budynku.

Aluminium zamiast drewna
Aluminiowe profile Horizon Massive z powodzeniem
zastępują deski. Drewnopodobna powłoka z trwałego
lakieru proszkowego wygląda wyjątkowo efektownie,
a przeciwieństwie do naturalnego drewna, jest trwała
i nie wymaga konserwacji.
Dostępne są imitacje ponad 30 różnych gatunków
drewna, więc ogrodzenie można z łatwością dopasować
do balustrad, altanek lub innych elementów elewacji czy
ogrodu.

Modern wood
Podczas projektowania szukaliśmy rozwiązania optycznie
wydłużającego ogrodzenie i dopasowanego wizualnie
do klasycznej bryły budynku. Postawiliśmy na proste
otynkowane murki w kolorze elewacji, aluminiowe
przęsła Horizon Massive oraz bramę przesuwną. Profile
w kolorze złoty dąb, pokryte trwałym lakierem proszkowym,
nawiązują kolorystycznie do okien i balustrad budynku.
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PROFILE
W realizacji zastosowaliśmy profile aluminiowe Horizon Massive pokryte powłoką z lakieru proszkowego w odcieniu złoty dąb. Słupki
łączące poszczególne elementy umieszczono
od strony posesji, więc nie są widoczne z ulicy,
a ogrodzenie zostało wydłużone optycznie.
SŁUPKI
Słupki powstały z tradycyjnych bloczków
betonowych pokrytych tynkiem silikonowym
w kolorze elewacji budynku. Wykonane w ten
sposób elementy łatwo utrzymać w czystości
oraz odnowić. Wybór takiej techniki pozwala
stworzyć efektowne i trwałe ogrodzenie,
stosunkowo niskim kosztem.
SKRZYNKA NA LISTY
Nowoczesna skrzynka na listy Modern Post Box
stanowi estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie
ogrodzenia. Przelotowa konstrukcja umożliwia
wygodne wyjmowanie korespondencji od
strony posesji. Panel skrzynki powstaje na
zamówienie z blachy nierdzewnej i można
na nim umieścić dowolny napis oraz system
kontroli dostępu.

Efektowny minimalizm
W projekcie wykorzystaliśmy aluminiowe profile Horizon
Massive imitujące drewno oraz konstrukcję Rockina Cubero
pokrytą płytami ze spieków kwarcowych. Ogrodzenie na
bazie nowoczesnych materiałów tworzy dopasowane do
minimalistycznego ogrodu tło, zapewniając mieszkańcom
poczucie prywatności.

Day nad night
Stylowe i funkcjonalne ogrodzenie wymaga zastosowania
nietypowych materiałów. W tej realizacji wykorzystaliśmy
aluminium oraz płyty ze spieków kwarcowych. Zadbaliśmy
o wszystkie detale, więc ogrodzenie świetnie prezentuje
się zarówno od strony ogrodu, jak i ulicy.
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28 Day and night

PROFILE
W realizacji zastosowano aluminiowe profile
Horizon Massive pokryte powłoką z lakieru
proszkowego, imitującą drewno. Aby zapewnić
mieszkańcom prywatność, profile ściśle
przylegają do siebie, tworząc barierę chroniącą
przed hałasem oraz ciekawskimi spojrzeniami.
MURY
Bazę murków i podmurówek stanowi
aluminiowa konstrukcja Rockina Cubero, która
została pokryta płytami ze spieków kwarcowych.
Istnieje możliwość zastosowania wielu innych
materiałów, np. betonu architektonicznego czy
szkła.
SKRZYNKA NA LISTY
Nowoczesna skrzynka na listy Modern Post Box
stanowi estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie
ogrodzenia. Przelotowa konstrukcja umożliwia
wygodne wyjmowanie korespondencji od
strony posesji. Panel skrzynki powstaje na
zamówienie z blachy nierdzewnej i można
na nim umieścić dowolny napis oraz system
kontroli dostępu.
OŚWIETLENIE
Oświetlenie ogrodzenia to praktyczne rozwiązanie, które wzbogaca projekt wizualnie. W tej
realizacji zastosowaliśmy podświetlany numer
domu oraz oświetlenie liniowe w dolnej części
ogrodzenia. Światła automatycznie włączają się
po zapadnięciu zmroku dzięki zamontowanym
czujnikom. W zależności od ustawień, mogą się
również zapalać lub zmieniać natężenie na przykład w momencie otwarcia bramy i furtki lub po
włączeniu alarmu.

Poczucie prywatności
Profile Arete Rombo tworzą wizualnie jednolite ogrodzenie, które zapewnia domownikom poczucie prywatności
w ogrodzie. Z drugiej strony, odpowiednio zlokalizowane
przerwy między profilami nie blokują dostępu światła słonecznego i regulują przepływ powietrza.
Z Arete Rombo możesz się w pełni cieszyć każdym dniem
spędzonym w ogrodzie.

Arete Horizon Rombo
Rombo to najnowszy system Xcel i najmłodszy członek
rodziny Arete Horizon, który wyróżnia się nowatorskim
kształtem aluminiowych profili o przekroju rombu.
Budowa systemu umożliwia tworzenie nowoczesnych
ogrodzeń aluminiowych, elewacji czy pergoli o niezwykłych
właściwościach.
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Cechy ogrodzeń

Projekt

Prywatność

Estetyka

Jakość

Szerokie profile chronią
prywatność domowników
i tłumią zewnętrzne hałasy.

Minimalistyczny design
podkreśla piękno budynku
i tworzy estetyczne tło dla ogrodu.

Produkty Xcel są wykonane
z wysokiej jakości materiałów
i odporne na warunki pogodowe.

Szybki montaż

Funkcjonlaność

Dostępność

Modułowa budowa systemów
znacznie skraca czas potrzebny
na montaż ogrodzenia.

Dodatkowe elementy
funkcjonalne zwiększają komfort i
bezpieczeństwo na terenie posesji.

Nasze ogrodzenia są dostępne na
terenie całego kraju oraz
w większości krajów europejskich.

Zamówienie projektu niesie ze sobą wiele korzyści, gdyż umożliwia
stworzenie dokładnej wyceny oraz eliminuje ewentualne błędy przed
rozpoczęciem prac. Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie,
doradzamy i podpowiadamy, jakie materiały wybrać. Nasi projektanci
śledzą bieżące trendy i znają systemy Xcel od podszewki, więc pomogą
Ci wybrać rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w przypadku Twojej
realizacji.
Projekt ogrodzenia uwzględnia wszystkie istotne specyfikacje techniczne,
takie jak wymiary profili i murków, dodatkowe elementy (bramy, furtki),
lokalizację fundamentów i okablowania czy dylatacje. Dzięki niemu
będziesz mieć możliwość oceny efektu wizualnego oraz nanoszenia uwag
w trakcie konsultacji z projektantem, przed rozpoczęciem prac.

Baza plików CAD
Bogata baza plików DWG ułatwia i przyśpiesza proces projektowania.

Kompatybilność

Różnorodność

Ekologia

Stosowane przez nas elementy
elektroniczne mogą być łączone
z systemami już obecnymi na
terenie inwestycji.

Nasze profile są dostępne w wielu
wariantach kolorystycznych, a słupki
i podmurówki mogą być pokryte
różnorodnymi materiałami.

Aluminiowe profile nie wymagają
stosowania szkodliwych substancji
konserwujących. Metal ten prawie
w 100% podlega recyclingowi.
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XCEL

ul. Czereśniowa 58
43-520 Chybie Zaborze
woj. śląskie
Polska
NIP: 5482626219
REGON: 241702340

Centrala:

Tel.: +48 33 488 05 64
E-mail: xcel@xcel.pl

Infolinia:
Tel.: +48 33 488 05 65
E-mail: pytania@xcel.pl

Pozostań w kontakcie:
facebook.com/XCELogrodzenia
vimeo.com/xcel

Zapraszamy na naszą stronę:
www.xcel.pl

