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DetailingKrótko o Nas

„Detailing stali nierdzewnej w ogrodzeniach premium”
           ... tworzy blask, pogłębia i wzbogaca kolor stali

Stal kwasoodporna jest jednym z najbardziej wytrzymałych materiałów wykorzystywanych  
w wielu gałęziach przemysłu. Ogrodzenia ze stali nierdzewnej AISI 316l o podwyższonej  
zawartości chromu i niklu, idealnie zabezpiecza przed korozją na długie lata.
W przypadku detailingu stali szlachetnych warstwa ta składa się głównie z tlenków chromu  
i jest kilkukrotnie grubsza i bardziej jednolita.

Dzięki temu metal uzyskuje świetną powłokę chroniącą go przed korozją i działaniem innych  
czynników chemicznych mogących degradować jego powierzchnię.  
Wynikiem tak przebiegającego procesu w różnych obszarach jest polepszenie odporności nawet  
o 15–20 razy, znaczne wygładzenie powierzchni materiału oraz zaokrąglenie ostrych krawędzi.

Jakość, bezpieczeństwo oraz solidne wykonanie z dożywotnią gwarancją!

TECHNOLOGIA  Detailing  Misja firmy

Dzięki luksusowym przedmiotom codzienność staje się niezwykła. 

Luksus to tchnienie piękna i ekstrawagancji w przedmioty, których możemy używać na co dzień.

Luksusowy efekt tworzą precyzyjne wykonanie, dopracowanie każdego detalu oraz wyjątkowe materiały.  

Projektujemy i wykonujemy dla Ciebie ogrodzenia, które zasługują na miano luksusowej, nowoczesnej  

biżuterii Twojego otoczenia. 

Zależy nam na tym, aby codzienność stała się luksusem, który nie tylko doskonale prezentuje się,  

ale przede wszystkim zachwyca funkcjonalnością. 

Dla nas luksusem jest najwyższej jakości, innowacyjny, ekstrawagancki, nowoczesny produkt, który zdobi,  

dodaje szyku i elegancji, a jednocześnie może być użytkowany przez wiele lat w niezmienionej postaci. 

Tworzymy biżuterię Twojego otoczenia.

Ogrodzenia, balustrady, poręcze, wykonane z kwasoodpornej stali szlachetnej.  

Nasze opatentowane produkty dopracowujemy do perfekcji. Nieustannie dążymy do oferowania naszym  

klientom najwyższej jakości obsługi sprzedażowej i posprzedażowej. Naszym celem jest Wasz zachwyt.



6 7www.revekoll.com

Projekt i wykonanie przedmiotów luksusowych wymagają perfekcyjnej znajomości specyfikacji materiałów oraz dostosowania  

optymalnej, nowoczesnej technologii produkcyjnej, aby wydobyć z nich najwyższą jakość i unikalny, nienaganny efekt wizualny.  

Revekoll to marka, która umiejętnie łączy znajomość specyfiki stali nierdzewnej z nowoczesnymi kształtami, precyzyjnym  

wykonaniem oraz niezawodnym montażem. Tutaj każdy etap powstawania produktu związany jest z jego luksusowym charakterem.  

Wiemy, że nowoczesna stylistyka innowacyjnych ogrodzeń ze stali nierdzewnej tworzy nietuzinkowy efekt, który wyróżnia się  

idealną gładkością. 

Technologia z rękodziełem – systemy ogrodzeniowe Revekoll
Wszystkie elementy podlegają szlifowaniu gruba rysą. Czynność ta jest tak samo precyzyjna jak w przypadku wykonywania  

szwajcarskich zegarków. Dzięki dokładności oraz doborowi odpowiednich parametrów uzyskujemy perfekcyjne efekty,  

dzięki którym nasze produkty wykazują się odpornością na korozję oraz unikalnym, ikonicznym wręcz wyglądem. 

Ogrodzenia ze stali nierdzewnej, zachwycające jakością
W procesie produkcji ogrodzeń Revekoll niezwykle ważny jest detailing stali nierdzewnej. Luksusowy, biżuteryjny efekt wizualny  

powstaje dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników, którzy ręcznie dopracowują wszystkie elementy.

Revekoll prezentuje ofertę ekskluzywnych ogrodzeń, balustrad i poręczy z myślą o wymagających klientach, dla których liczy się  

staranne wykonanie, zastosowanie trwałych materiałów oraz innowacyjność, widoczna nie tylko w momencie montażu,  

ale i przez wiele lat użytkowania. Opatentowane wzory perforowanych paneli ogrodzeniowych, które projektujemy i wykonujemy  

w Polsce, gwarantują niepowtarzalność oraz efektowny wygląd Twojej posiadłości. Czy wyobrażasz sobie strój na specjalną okazję 

bez nowoczesnej, luksusowej biżuterii? Podaruj swojej posesji ogrodzenie stalowe, które ozdobi ją niczym ekskluzywna,  

ekstrawagancka biżuteria.

TECHNOLOGIA  RękodziełoEkologia

Revekoll – rękodzieło i technologia ramię w ramię 

Ogrodzenia stalowe Revekoll  
  – ekologia w luksusowym wydaniu

Ogrodzenia Revekoll, powstające ze stali nierdzewnej to rozwiązanie nie tylko efektownie zdobiące  

i bezpieczne, ale i ekologiczne. Pozwól sobie na luksus, który sprzyja ochronie środowiska.  

Nasze ogrodzenia nie wymagają impregnacji oraz czyszczenia zaawansowanymi produktami chemicznymi. 

  

Dzięki zastosowaniu stali szlachetnej nie są szkodliwe dla środowiska oraz nie wpływają negatywnie  

na zdrowie zwierząt, które biegając po podwórku, mogą próbować, smakować i… forsować przeszkodę. 

Perforowane ogrodzenia zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwierząt domowych,  

ograniczając jednocześnie widoczność z zewnątrz. Nie trzeba stosować dodatkowych osłon  

w postaci owijek z tworzyw sztucznych.  

 

Ekologiczne ogrodzenia stalowe prezentują się zachwycająco i zachwycają funkcjonalnością.  

Luksus z dbałością o planetę jest jeszcze wspanialszy!
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Kolekcja ogrodzeń premium Germanica, powstała z kwasoodpornej stali nierdzewnej typu 300 zawiera płaskie panele  
ogrodzeniowe, których jakość i nienaganny wygląd splatają się z bezpieczeństwem i trwałością,  
nieodłącznymi atrybutami ich użytkowania. 
Ogrodzenia z kolekcji Germanica Revekoll to modele, wykonane ze stali jubilerskiej o grubości 1,5 do 2 mm,  
o podwyższonej zawartości chromu i niklu. Dzięki starannie dobranym parametrom wykazują się  
ponadprzeciętną trwałością, oznaczającą  wieloletni okres bezawaryjnego użytkowania.  
Są po prostu wieczne. Zagięte krawędzie gwarantują bezpieczeństwo użytkowania.  
Panele ogrodzeniowe z kolekcji Germanica to cztery, nowocześnie prezentujące się modele,  
przy wykonaniu których maszyny CNC mogły wykazać się precyzją, tworząc estetyczną,  
dokładną perforację.

• Bogen • Dietfurt • Cobung • Bamberg. 

Cechują się unikalnością. Swój styl zawdzięczają germańskim inspiracjom: ład, uporządkowanie, 
idealna czystość, bezpieczeństwo, prostota, a zarazem ekskluzywność i luksus to nieodłączne 
elementy ogrodzeń i balustrad z serii Germanica.  
Zachwyć się kolekcją Germanica, dzięki której Twoje otoczenie będzie luksusowe,  
nowoczesne i bezpieczne.

kolekcja
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KOLEKCJA  Germanica

Germanica | BOGEN Germanica | BAMBERG
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KOLEKCJA  Germanica

Germanica | COBURG Germanica | DIETFURT
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kolekcja

Poznaj kolekcję luksusowych ogrodzeń, balustrad i poręczy ze stali nierdzewnej.  
Britannica to połączenie trwałości, estetyki i innowacyjności. Ogromny wybór wzorów  
gwarantuje idealne dopasowanie do Twoich wymagań. Połączenie blachy profilowanej  
z perforacją stanowi odzwierciedlenie innowacyjności, a zarazem trwałości  
ekskluzywnych ogrodzeń z kolekcji Britannica.
 
Niezawodność oraz odporność na uszkodzenia wzmacnia dodatkowo przetłoczenie  
profilowe blachy. Trwałość zestawiona z ekskluzywnym, eleganckim wyglądem modeli  
ogrodzeń w ramach serii Britannica dostępna jest w aż ośmiu wariantach: 
 
• Derby  • Buxton  • Coventry  • Bedfort  • Bristol  • Boston  • Preston  • Lincoln.
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KOLEKCJA  Britannica

Britannica | BRISTOL Britannica | BRISTOL 
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KOLEKCJA  Britannica

Britannica | BUXTONBritannica | BEDFORD



23www.revekoll.com22

KOLEKCJA  Britannica

Britannica | COVENTRYBritannica | DERBY
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kolekcja

Luksus w minimalistycznej postaci to idealne określenie kolekcji ogrodzeń Revekoll, wykonanych z blachy płaskiej.  
Nederlandia jest odpowiedzią na potrzeby właścicieli nowoczesnych budynków, posiadających zwartą, prostą bryłę,  
które wykazują się brakiem zdobień, zarówno na elewacji budynku, jak i wokół niego. 

Stylowa, unikalna, minimalistyczna kolekcja Nederlandia dostępna jest w czterech opcjach, różniących się między  
sobą kształtem elementów perforowanych:  • Haga • Breda  • Delden • Tilburg. 

Warianty ogrodzeń, których panele wykonane zostały ze stali szlachetnej AISI 316L (stal o podwyższonej zawartości  
chromu i niklu) tworzą kolekcję wyjątkowo efektownych produktów, które swój niezwykły efekt zawdzięczają  
wykorzystaniu nowoczesnych maszyn CNC, zapewniających idealny rezultat perforacji. 

Precyzyjnie wykonane oraz wyszlifowane elementy ogrodzeń oraz balustrad z serii Nederlandia to propozycje  
dla właścicieli domów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz zabudowań przemysłowych,  
które wykonane zostały w nowoczesnej tendencji architektonicznej. Poznaj zalety minimalistycznych ogrodzeń  
ze stali szlachetnej, aby zapewnić posesji prawdziwie biżuteryjny, stylowy, nowoczesny efekt.
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KOLEKCJA  Nederlandia

Nederlandia | HAGA Nederlandia | DELDEN
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KOLEKCJA  Nederlandia

Nederlandia | TILBURGNederlandia | BREDA
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Luksusowe ogrodzenie ze stali szlachetnej, zdobiące posesję, której elementy wykonane zostały w stylu skandynawskim?  
Jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie. Kolekcja ogrodzeń z płaskiej blachy perforowanej Scandinavia marki Revekoll,  
producenta ogrodzeń, bram, balustrad i schodów to propozycja dla miłośników wysmakowanej elegancji, która zachwyca  
swoją prostotą i nowoczesnym designem. 

Firma Revekoll proponuje niezwykłe ogrodzenia – przęsła, bramy, furtki oraz łączenia, wykonane z najwyższą precyzją  
oraz dbałością  o perfekcyjny efekt finalny. Scandinavia to pięć, stylowych wariantów ogrodzeń. 
Designerskie warianty Scandinavii to:  • Arvika  • Lund  • Kiruna  • Malmo  • Vaxio. 

Propozycje firmy Revekoll wyróżniają się niezwykle nowoczesnym designem, gdzie obok starannie wykonanych,  
geometrycznych elementów perforowanych znalazły się poprzeczne belki, oddzielające efektownie górną i dolną  
część każdego przęsła. Otwory w elementach powstają za pomocą zaawansowaniych technologicznie urządzeń,  
wykrawających z wykorzystaniem CNC. 

Kolekcja Scandinavia dowodzi, że luksus może iść w parze z prostotą i niezawodnością. Dzięki starannemu detailingowi,  
gdzie warstwa zawiera przede wszystkim tlenki chromu, powierzchnie zyskują jeszcze większą wytrzymałość i jednolitość. 
Wybierz ogrodzenia, bramy, schody oraz balustrady z serii Scandinavia, aby wzmocnić efekt nowoczesnej prostoty  
wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.

kolekcja
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KOLEKCJA  Scandinavia

Scandinavia | LUNDScandinavia | MALMO
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KOLEKCJA  Scandinavia

Scandinavia | KIRUNA Scandinavia | ARVICA

35
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KOLEKCJA  Scandinavia

36

Gabiony | 03 Bedford Gabiony | 02 VAXJO

Gabiony



38 39www.revekoll.com

Wśród dostępnych propozycji Revekoll, producenta ogrodzeń ze stali nierdzewnej, kolekcja Helvetia zajmuje 
wyjątkowe miejsce dzięki swojemu niezwykłemu designowi, różniącemu się od pozostałych systemów ogro-
dzeniowych, dostępnych w ofercie. Stylowa Helvetia, producenta ogrodzeń Revekoll to ogrodzenie żaluzjowe, 
którego elementy powstały ze stali szlachetnej o wysokiej zawartości chromu i niklu (AISI 316L).  

Helvetia to luksus w efektownym wydaniu. Konstrukcja ogrodzenia zapewnia niezwykłą trwałość, a wykonanie 
za pomocą nowoczesnych maszyn wraz z ręcznym polerowaniem i dopieszczeniem każdego elementu wpływa 
na długowieczność produktów. Systemy ogrodzeniowe Revekoll wykazują się niezwykłą trwałością, związaną  
z wykorzystaniem stali nierdzewnej INOX (co najmniej 10,5% zawartości chromu) oraz innowacyjnym,  
trwalszym od spawania łączeniem elementów.  

Luksusowe propozycje, zapewniające innowacyjny, nowoczesny, wzbudzający zachwyt efekt pozwalają  
na niezawodne użytkowanie przez wiele lat. Stal nierdzewna jest materiałem, który nie ulega korozji  
oraz nie posiada widocznych osadów i zacieków. Żaluzjowe ogrodzenia z kolekcji Helvetia można zamówić  
w standarowym odcieniu lub malowane na jeden z odcieni wzornika RAL.

Efektowne, ekstrawaganckie ogrodzenia żaluzjowe ze stali doskonale komponują się z nowoczesnymi bryłami 
budynków, zwłaszcza posiadających płaski dach oraz duże, panoramiczne otwory okienne.  
Wybierz najwyższą jakość, precyzję oraz luksusowy efekt nowoczesnego designu i korzystaj z nienagannego 
wyglądu oraz trwałości ogrodzeń Helvetia przez wiele lat. 

Biżuteria może być prosta i efektowna. Ogrodzenia Helvetia są właśnie taką biżuterią dla Twojej działki.  
Są ekskluzywnym dodatkiem, która zachwyca luksusem i elegancją, a zarazem praktycznością  
oraz ponadczasowym efektem. Nie możesz się bez niego obejść.

kolekcja
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HELVETIA HELVETIA

KOLEKCJA  Helvetia
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HELVETIA HELVETIA

KOLEKCJA  Helvetia
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HELVETIA HELVETIA

KOLEKCJA  Helvetia
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NASZE  REALIZACJE  
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NASZE  REALIZACJE  

Możliwość realizacji dowolnych schodów wg. indywidualnych projektów.

 SCHODY | BALUSTRADY  SCHODY | BALUSTRADY 
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Uzyskane Patenty 
             ... z dbałości o detal

1.  Opatentowana technologia otworów wraz z prze- 
 tłoczeniami w ogrodzeniach i balustradach.

2.  Opatentowana technologia łączenia słupków bez  
 widocznych spawów nadaję dodatkowej estetyki. 

Revekoll Global Certification 
           ... pewność i zaufanie

Nasz opracowany system certyfikacji zabezpiecza  
i zapewnia naszym wyjątkowym Klientom oryginalność  
i unikatowość ich indywidualnych projektów.  

CERTYFIKATY  PATENTY

Karzcino 30A, 76-200 Słupsk, Poland+48 503 178 525info@revekoll.com

Marka Revekoll jest laureatem nagrody 
Najwyższa Jakość w roku 2020

Dane kontaktowe  |
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