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Firma Ogrody Zimowe Załanowski powstała w latach 90.

początkowo świadcząc usługi stolarki otworowej na terenie

Holandii. W krótkim czasie oferta firmy została wzbogacona

o konstrukcje ogrodów zimowych, pierwotnie dostarczanych

przez zewnętrznego producenta.

W 2008 r. zapadła decyzja o powrocie do Polski i rozpoczęciu

własnej produkcji. W Żmigrodzie powstał biurowiec oraz hala

produkcyjna o powierzchni blisko 3000 m2. Ostatnie lata

to ciągły rozwój firmy oraz wprowadzanie nowych rozwiązań

pozwalających na realizację marzeń nawet najbardziej

wymagających klientów.

Wykonaliśmy już ponad tysiąc pięćset realizacji w 12 krajach

Europy. Tworzymy firmę oferującą najwyższej jakości ogrody

zimowe, letnie oraz pergole. Zdobyliśmy niezbędne

certyfikacje, a naszą pracę i zaangażowanie doceniło wielu

klientów, firm oraz instytucji.

W tym katalogu przedstawiamy wykonane realizacje

u naszych klientów. Chcemy zainspirować Państwa

możliwościami jakie dają nasze konstrukcje. A ponadto

pokazać jak można wzbogacić wizualnie dom oraz ogród.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Chętnie

podzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Zespół Ogrodów Zimowych Załanowski

Wstęp



Ogrody zimowe

Ogród zimowy to doskonały pomysł na powiększenie

przestrzeni domu —można go użytkować jako jadalnię, pokój

dzienny, salonik, biuro lub jako miejsce przeznaczone

do relaksu, a co najważniejsze, jego użytkowaniemożliwe jest

przez cały rok dzięki izolowanej konstrukcji. Jej komponenty

dostępne są w kilku wariantach, dzięki którym możliwe

jest zrealizowanie ekonomicznych, jak również energo-

oszczędnych konstrukcji ogrodów zimowych.
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Ogrody letnie

Ogród letni to konstrukcja o sezonowym przeznaczeniu.

Wykorzystanie przy jej budowie nieizolowanych profili

aluminiowych oraz szyby pojedynczej ogranicza jej

użytkowanie w porze zimowej. Zamiast tego daje niezwykły

komfort w okresie letnim. Konstrukcja w połączeniu

z systemem ramowych lub bezramowych drzwi przesuwnych

daje możliwość uzyskania niemalże w pełni otwartych ścian,

a doposażona w markizę dachową gwarantuje komfort

termiczny.
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Pergole

Pergola lamelowa to alternatywa dla oferowanych przez nas

ogrodów letnich. Nowoczesna i lekka w wyglądzie składa się

z aluminiowych profili oraz obrotowych lameli dachowych.

Uchylone pod wybranym kątem wpuszczają dowolną ilość

światła, z kolei ułożone poziomo zapewniają ochronę przed

opadami atmosferycznymi. Konstrukcja została

zaprojektowana tak, aby utrzymać obciążenie śniegiem oraz

napór wiatru. Pergola to idealne rozwiązanie jako zadaszenie

tarasów, ogrodów i wolnych powierzchni posesji prywatnych.
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Ogród letni01

Konstrukcja: Schilling S3000

Drzwi: Sunflex SF 20

Akcesoria: żaluzje fasadowe

Kolor: RAL 7016 (antracyt)
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Ogród letnio-zimowy 02

Konstrukcja: Schilling S1000 Plus

Okna: Schüco AWS 75.SI+

Drzwi: Sunflex SF 20

Akcesoria: markizy dachowe oraz pionowe

Kolor: DEKOR drewnopodobny
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Ogród zimowy 03

Konstrukcja: Schilling S1000 Plus

Okna: Schüco AWS 75.SI+

Drzwi: Schüco ASS 80 FD.HI

Akcesoria: markiza dachowa

Kolor: RAL 7016 (antracytowy)
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Ogród zimowy 04

Konstrukcja: Schilling S1000 Plus

Okna: Schüco AWS 70.HI / ASS 70 FD

Akcesoria: markizy dachowe

Kolor: RAL 6025
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Pergola 05

Konstrukcja: BIOCLIMATIC

Akcesoria: markiza pionowa

Kolor: RAL 7016 (antracytowy)
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Ogród zimowy 06

Konstrukcja: Schilling S2100

Okna: Schüco Corona CT 70

Akcesoria: markiza dachowa

Kolor: RAL 7016 (antracytowy)
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Ogród zimowy 07

Konstrukcja: Schilling S1000 Plus

Okna: Schüco AWS 75.SI+

Akcesoria: markiza dachowa

Kolor: DEKOR drewnopodobny
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Pergola 08

Konstrukcja: BIOCLIMATIC

Akcesoria: żaluzja fasadowa

Kolor: RAL 7016 (antracytowy)
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Ogród zimowy 09

Konstrukcja: Schilling S2100

Okna: Schüco AWS 65

Kolor: DEKOR drewnopodobny
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Ogród letni 10

Konstrukcja: Schilling S3000

Okna: Sunflex SF 20

Kolor: RAL 7016 (antracytowy)
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Oto trzy etapy, do których
przykładamy największąwagę

Montaż

To ostatni i równie ważny etap realizacji. Nasze

ekipy montażowe posiadają wieloletnie do-

świadczenie dzięki temu postawiona konstrukcja

jest szczelna, trwała i wytrzymała na trudne

warunki pogodowe.

Produkcja

Wykorzystujemy zaawansowany park maszy-

nowy do jednoczesnej produkcji dachu oraz

ścian bocznych. Kilkukrotnie przeprowadzamy

kontrolę jakościową, aby wyeliminować możli-

wości błędu. Po skończeniu prac, konstrukcję

demontujemy i przygotowujemy do transportu.

Projektowanie

Do każdego projektu wykonujemy obliczenia

statyczne, określamy strefę wiatrową oraz

śniegową. Następnie dzięki obliczeniom

wybieramy komponenty niezbędne do stwo-

rzenia bezpiecznej konstrukcji, która będzie

spełniała obowiązujące normy oraz wysokie

standardy firmy.

Ogródzimowywtrakciemontażu.Doświadczonaekipa

monterska wykorzystuje niezbędne i precyzyjne

narzędzia dopostawienia konstrukcji ogrodu.
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ogrodyzimowe.biz

Każda z przedstawionych konstrukcji: ogrodu zimowego,

letniego oraz pergoli wraz z dodatkowym wyposażeniem

markiz, oświetlenia LED i automatyki dostępna jest

do zobaczenia w naszym showroomie, który znajduje się przy

siedzibie firmy w Żmigrodzie k. Wrocławia.

Zapraszamy Państwa do umówienia się z nami w celu wizyty.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.

Więcej inspiracji znajdą Państwo na naszej stronie

internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy do ich odwiedzenia.

Showroom

Lokalizacja showroomu i dane kontaktowe do rezerwacji spotkania

ul. Kościuszki 15C

55-140Żmigród

kom. +48 602 616 059

info@ogrodyzimowe.biz



OGRODYZIMOWEZałanowskiHenryk

ul. Kościuszki 15C, 55-140Żmigród

tel. +48 71 3852433

kom. +48604226849

info@ogrodyzimowe.biz

www.ogrodyzimowe.biz


