
Șipci de gard metalice
din tablă învelită



Handbud este producătorul de frunte 

de șipci metalice în Europa Centrală și de Est. 



Aveți încredere experienței
unui partener solid

Hanbud este specializată în producția de materiale 

de cea mai înaltă calitate, realizate din tablă învelită. 

Oferta noastră include învelișuri din tablă pentru 

acoperișuri, garduri metalice, profiluri de construcții 

și profiluri pentru finisări uscate. 

Șipcile metalice sunt un produs inovator care vă va 

permite să obțineți un aspect estetic și modern al 

proprietății dvs. Această alegere va asigura un 

sentiment de securitate și intimitate pentru familia și 

apropiații dvs. Materialele noastre și soluțiile 

sistemice vor ajuta la asamblarea rapidă a unui nou 

gard. Iar timpul economisit îl veți putea dărui familiei. 

Lipsa nevoii de întreținere și vopsirii anuale a șipcilor 

va face ca gardul prezentat să se distingă nu numai 

de celelalte garduri, ci și să vă permită să economisiți 

bani în bugetul gospodăriei.

Cele mai importante fapte
despre compania Handbud
● peste 200 angajați

● 25 de ani de experiență

● parc tehnologic modern

● flotă logistică proprie

● materiale de cea mai înaltă calitate

● vânzări în toată Europa



modelul

Sigma
Dispunere verticală

pe două fețe  



Lipsa nevoii de întreținere și vopsirii anuale a șipcilor va 

face ca gardul să se prezinte estetic. Acest lucru vă va 

permite, de asemenea, să economisiți timp și bani în 

bugetul gospodăriei.

Estetică și un aspect modern Nu necesită întreținere
Gardurile asamblate din șipci metalice se înscriu excelent în 

cele mai noi tendințe arhitecturale. Datorită posibilității de 

montare pe verticală sau orizontală, puteți adapta aspectul 

gardului la proprietatea dvs.

Șipci metalice
Un singur gard, numeroase avantaje



modelul

Astra
Dispunere verticală

pe două fețe



Componentele individuale ale sistemului pot fi tăiate la orice 

dimensiune. Le puteți asambla cu stâlpi de zidărie existenți sau 

stâlpi metalici Hanbud.

Dimensiunea de care ai nevoie

Un aspect nemaipomenit pe ambele fețe
Datorită aplicării unui înveliș pe ambele fețe, gardul se va prezenta 

excelent pe fiecare față.



modelul

Standard
Dispunere verticală

pe două fețe
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Înveliș polimeric

Strat de grunduire

Prelucrare de suprafață

Înveliș de zinc

Miez din 

oțel

Gardurile metalice Hanbud sunt fabricate din oțel zincat de cea 

mai înaltă calitate, acoperite pe ambele fețe cu înveliș polimeric. 

Datorită materialelor de cea mai înaltă calitate provenite de la 

combinate siderurgice renumite, acestea sunt acoperite de o 

garanție de zece ani.

Durabilitatea ridicată 
a învelișului polimeric



Negru
mat

RAL 9005 PM

Ciocolată
mat

Antracit
luciu

Antracit
mat

Aluzinc
RAL 8017 PM RAL 7016 PM RAL 7016 PS

Maro închis
luciu

Ciocolată
luciu

Stejar închis
mat

Stejar deschis
luciu texturat

NBW 74 NBW 73 RAL 8017 PS RAL 8019 PS

*Mostrele de culori au caracter orientativ. Producătorul admite diferențe de nuanțe între loturile individuale.

Textură de excepție 
și culori unice

Șipcile metalice Handbud sunt disponibile în 6 modele și 9 culori. 

Alegeți luciu de satin, mat brumat sau o imitație perfectă a 

structurii de lemn. Toate învelișurile sunt acoperite pe ambele 

fețe, astfel încât gardul va arăta estetic pe ambele fețe.

Rose Wood
mat

NBW 81



Sigma EmkaEsteticStandard Polo Astra



modelul

Sigma
Dispunere verticală

pe două fețe



Sigma

Înălțimea profilului [mm]

Lățime utilă [mm]

Lungimea maximă recomandată 

a elementului  [mm]

Lungimea minimă a elementului [mm]

23

120

2000 

150 

Specificație tehnică

Culori

RAL 8017 PS,   RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,

RAL 9005 PM,  RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,

NBW 74,  NBW 73,  Alucynk

Capătul drept sau rotunjit



modelul

Standard
Dispunere verticală

pe două fețe



Standard

22

115

2000 

150 

RAL 8017 PS,   RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,

RAL 9005 PM,  RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,

NBW 74,  NBW 73,  Alucynk

Înălțimea profilului [mm]

Lățime utilă [mm]

Lungimea maximă recomandată 

a elementului  [mm]

Lungimea minimă a elementului [mm]

Specificație tehnică

Culori

Capătul drept sau rotunjit



modelul

Estetic
Dispunere verticală 

pe o față



Estetic

18 

115

2000 

150 

RAL 8017 PS,   RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,

RAL 9005 PM,  RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,

NBW 74,  NBW 73,  Alucynk

Înălțimea profilului [mm]

Lățime utilă [mm]

Lungimea maximă recomandată 

a elementului  [mm]

Lungimea minimă a elementului [mm]

Specificație tehnică

Culori

Capătul rotunjit



modelul

Emka
Dispunere verticală

pe două fețe



Emka

18 

115

2000 

150 

RAL 8017 PS,   RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,

RAL 9005 PM,  RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,

NBW 74,  NBW 73,  Alucynk

Înălțimea profilului [mm]

Lățime utilă [mm]

Lungimea maximă recomandată 

a elementului  [mm]

Lungimea minimă a elementului [mm]

Specificație tehnică

Culori

Capătul rotunjit



modelul

Polo
Dispunere verticală

pe două fețe 



Polo

16 

110 

2000 

200 

RAL 8017 PS,  RAL 8017 PM,  RAL 7016 PM, 

RAL 7016 PS,  NBW 73

Înălțimea profilului [mm]

Lățime utilă [mm]

Lungimea maximă recomandată 

a elementului  [mm]

Lungimea minimă a elementului [mm]

Specificație tehnică

Culori

Capătul drept sau rotunjit



modelul

Astra
Dispunere orizontală 

pe o față



Astra

15 

91

2000 

  500 

RAL 8017 PS, RAL 7016 PS, NBW 73

Înălțimea profilului [mm]

Lățime utilă [mm]

Lungimea maximă recomandată 

a elementului  [mm]

Lungimea minimă a elementului [mm]

Specificație tehnică

Culori

Capătul drept sau rotunjit



modelul

Emka
Dispunere verticală

pe două fețe



Elemente de montaj pe verticală
Dispunerea verticală este o variantă care se potrivește în mod 

deosebit arhitecturii tradiționale și minimaliste. Panourile sunt 

ușoare și aerisite. Dacă țineți la o intimitate suplimentară, puteți 

instala șipcile pe ambele fețe. Stâlp 60x40 mm
lungimi disponibile:  

2,00; 2,30 [metru liniar]

Element de 

îmbinare

Bara transversală 40x20 mm
lungimi disponibile:

2,50; 3,00 [metru liniar]

Șuruburi de montaj
ambalaj

1

2

3

1

2

3



modelul

Estetic
Dispunere orizontală 

pe o față



Dispunere orizontală pe o față
Dispunerea orizontală se potrivește perfect atât arhitecturii moderne 

cât și celei tradiționale. Asamblarea pe două fețe a șipcilor oferă 

intimitate completă și în același timp arată ușor și estetic.

Set de șipci pentru 

montaj orizontal
lungimi disponibile:

1,25; 1,50; 1,75; 2,00 [metru liniar]

2x

1x

1

2

3

1

2

3

Stâlp 60x40 mm
lungimi disponibile:  

2,00; 2,30 [metru liniar]

Șuruburi de montaj
ambalaj



modelul

Estetic
Dispunere verticală 

pe o față



Dispunere verticală
pe o față

Distanța mică între șipci: 2 cm 

Lățimea panoului prezentat: 250 cm

Distanța mare între șipci: 4 cm

Lățimea panoului prezentat: 250 cm 

Configurația șipcilor pe verticală
dispunere pe o față

Dispunere verticală
pe o față 



modelul

Polo
Dispunere verticală

pe două fețe



Dispunere verticală
pe două fețe

Distanța mare între șipci:

distanța 6-8 cm depinde de modelul șipcii

Lățimea panoului prezentat: 250 cm

Distanța mică între șipci: 2 cm 

Lățimea panoului prezentat: 250 cm

Dispunere verticală
pe două fețe

Configurația șipcilor pe verticală
dispunere pe două fețe



modelul

Sigma
Dispunere orizontală 

pe două fețe



Dispunere orizontală
pe o față 

Distanța mică între șipci: 2 cm

Lățimea panoului prezentat: 250 cm 

Configurația șipcilor pe orizontală

Dispunere orizontală
pe două fețe

Distanța mare între șipci: 

distanța 6-8 cm depinde de modelul șipcii

Lățimea panoului prezentat: 250 cm



modelul

Estetic
Dispunere verticală

fără panouri



Configurația șipcilor într-o dispunere fără panouri

Dispunere verticală
fără panouri, pe o față

Distanța mică între șipci: 2 cm 

Dispunere orizontală
fără panouri, pe o față

Distanța mică între șipci:: 2 cm 



modelul

Sigma
dispunere neregulată

pe o față



Dispunere curbată
convex, pe o față

Distanța mică între șipci: 2 cm

Lățimea panoului prezentat: 250 cm 

Configurarea șipcilor într-o dispunere curbată

Distanța mică între șipci: 2 cm

Lățimea panoului prezentat: 250 cm 

Dispunere curbată
concav, pe o față



Configurator on-line
pentru evaluarea și vizualizarea gardului

Configurator on-line
Componentele individuale ale sistemului pot fi tăiate la orice dimensiune. 

Le puteți asambla cu stâlpi de zidărie existenți sau stâlpi metalici Hanbud.

Configurator on-line
Componentele individuale ale sistemului pot fi tăiate la orice dimensiune. 

Le puteți asambla cu stâlpi de zidărie existenți sau stâlpi metalici Hanbud.

Dispunere verticală pe o față

Dispunere orizontală pe o față



1. Alegeți modelul și învelișul șipcii

2. Specificați lățimea și înălțimea panoului 

3. Modul de asamblare

4. Alegeți varianta gardului

5. Alegeți distanța între șipci

Plasați comandă

Cum comandați

Lista de distribuitori o găsiți pe site-ul

hanbud.com

în cinci pașii simpli

 (pe verticală/pe orizontală) 

 (pe o față/pe două fețe)

(cm)

precum și a porții și portiței (dacă este există)

2,5 mb

1
,2

 m
b

4cm

Pentru a comanda noul dvs. gard, folosiți 

configuratorul pe site-ul hanbud.com sau 

contactați cel mai apropiat distribuitor 

al companiei Handbud.



Garduri tip jaluzele

Moderne și funcționale. Oferă un sentiment deplin de 

intimitate. În plus, acestea protejează perfect împotriva 

vântului, zgomotului și prafului.

Garduri tip palisadă
Estetice și solide. Compuse din lamele profilate în mod 

special, cu profil închis. Distanța reglabilă dintre lamele 

permite adaptarea nivelului de intimitate.

Alte produse
verifică alte modele de garduri ale companiei Hanbud

Mai multe informații la: www.hanbud.com
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