
 

Uniwersalna zabudowa przestrzeni użytkowej. 

Firma nasza zajmuje się kompleksową produkcja systemu zabudowy WRT.  Produkt jest innowacyjnym rozwiązaniem kompaktowej i uniwersalnej 
zabudowy przestrzeni użytkowej: komórek lokatorskich, boksów garażowych i rowerowych, pomieszczeń gospodarczych oraz powierzchni magazynów 
zbiorczy 

SYSTEMOWA ZABUDOWA KOMÓREK LOKATORSKICH 

System WRT doskonale sprawdza się w przypadku wygrodzenia powierzchni części gospodarczych budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Gdzie 
zachodzi potrzeba estetycznego, szybkiego, funkcjonalnego i ekonomicznego zabudowania i wygrodzenia powierzchni użytkowych do celów 
indywidualnego pomieszczenia gospodarczego.    

 

Zalety systemu:  

�  Swobodny , intuicyjny  i szybki montaż 

�  Czysty i przejrzysty technicznie oraz wizualnie 

�  Stabilna i trwała  konstrukcja 

�  Dobra cyrkulacja powietrza 

�  całość wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo 

� modułowy system zabudowy 

� elastyczność  i adaptacja  

 

MODUŁOWE DRZWI SYSTEMOWE DO KOMÓREK LOKATORSKICH  

Moduły drzwiowe mają szerokie zastosowanie zarówno  jako uzupełnienie  ażurowanych modułów  ściennych  oraz w celu osadzenia i wbudowania w 

ściany pełne silikatowe.  

Zalety systemu: 

�  Doskonałe właściwości wentylacyjne 

�  Estetyczny wygląd 

� Szybki montaż  

� Elastyczne dopasowanie sie do otworów drzwiowych 

� Całość konstrukcji wykonana  ze stali ocynkowanej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZABUDOWA SYSTEMOWA  BOKSÓW ROWEROWYCH I SAMOCHODOWYCH 

System zabudowy WRT doskonale sprawdza sie w zabudowie boksów samochodowych i rowerowych. Różnorodność bram wjazdowych oraz drzwi 

wejściowych o różnych gabarytach pozwala w szerokim stopniu na odpowiedni 

dobór przez klienta. 

 

 

 

 

 

ZABUDOWA MAGAZYNÓW ZBIORCZYCH 

System zabudowy magazynów zbiorczych jest nowym koncepcyjnym produktem systemowych ścian o charakterze modułowym. Pozwalającym na 

swobodny i szybki podział przestrzeni magazynów zbiorczych. 

Moduły ścienne i drzwi tworzą ciąg zwartych ścian dobrze 

spełniających funkcje dla pomieszczeń magazynowych. 

Zalety systemu: 

� Szybki podział przestrzeni 

� Solidne , trwałe i pełne wypełnienie 

� Cała konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej  

 

OSŁONY EKRANOWANE I ZABUDOWY WYKOŃCZENIOWE 

Firma nasz zajmuje się miedzy innymi produkcją estetycznych  elementów 

wykończeniowych wnętrz: 

 

� ażurowanych osłon grzejnikowych 

� frontów wykańczających wyroby meblarskie 

� plafonów świetlnych 

� metalowych wykończeń elewacyjnych 

Materiałem przewodnim z jakiego wykonujemy nasze wyroby jest stal: 

nierdzewna typu inox, ocynkowana i malowana proszkowo wg. palety RAL. 

Wszystkie produkty produkowane są na maszynach numerycznych co 

gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność wyrobów. 
 

WRT Wioletta Ścibor-Marchewka                              biuro@wrt-produkt.pl 
ul. Ogrody 24a/3 , 64 -100 Leszno       www  wrt-produkt.pl  

NIP: 697-194-65-85  /  Regon: 362471940 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


