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O FIRMIE
About

DOŚWIADCZENIE

Marka KONSPORT już od ponad 25 lat specjalizuje się w pro-
dukcji ogrodzeń systemowych.
Zaawansowana technologia oraz profesjonalny zespół to 
podstawa sukcesu naszej firmy. Zdobyte doświadczenie  
i wiedza pozwalają na ciągłe doskonalenie procesów produk-
cyjnych, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują gwarancję najwyż-
szej jakości.

WIEDZA

Ciągłe doskonalenie się i pogłębianie fachowej wiedzy po-
zwala na kompleksową obsługę naszych Klientów. Oferuje-
my Państwu nie tylko najwyższej klasy systemy ogrodzeń,  
ale także indywidualne doradztwo i wsparcie techniczne. Dzię-
ki zaangażowaniu i kompetencjom zyskaliśmy zaufanie Klien-
tów oraz Partnerów.

SUKCESY

KONSPORT jest marką uznaną nie tylko w Polsce, ale i za granicą.  
Najwyższej jakości systemy ogrodzeń, które wyróżnia unika-
towy design i niezwykła wytrzymałość znajdują swoje uznanie 
wśród mieszkańców całej Europy. Sukcesy firmy KONSPORT 
potwierdzają również liczne certyfikaty i wyróżnienia.

BEZPIECZEŃSTWO

Marka KONSPORT to także bezpieczeństwo podczas podró-
ży. Dzięki pozytywnym opiniom przyznanym przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, firma KONSPORT, jako jedna z nie-
licznych zajmuje się produkcją materiałów wykorzystywanych 
na potrzeby zabezpieczeń infrastruktury drogowej i kolejo-
wej. Przemierzając Polskę po nowo otwartych autostradach 
czy drogach szybkiego ruchu, to właśnie KONSPORT dba  
o Państwa spokój i bezpieczeństwo.

EXPERIENCE KONSPORT

has been specialising in the production of system fencing for 
over 25 years. Advanced technology and professional team is 
the basis for the success of our company. The acquired expe-
rience and knowledge enable continuous improvement of pro-
duction processes, providing our Customers with the highest 
quality guarantee.

KNOWLEDGE KONSPORT

Continuous improvement and enriching professional 
knowledge enables comprehensive Customer servicing. We 
offer not only the highest category fences but also individual 
advisory services and technical support. Owing to our involve-
ment and competences we have the trust of our Customers 
and Partners.

SUCCESSES KONSPORT

is the brand recognised not only in Poland but also abroad. The 
highest quality fence systems, characterised by unique design 
and exceptional endurance are appreciated by all Europeans. 
The successes of KONSPORT are also confirmed by numerous 
certificates and awards.

SAFETY KONSPORT

means also safety while travelling. Owing to positive opinions 
issued by the Research Institute of Roads and Bridges, KON-
SPORT, as one of few companies, handles the production of 
materials used for the protection of road and railway infra-
structure. While travelling in Poland along newly-opened 
highways and expressways, this is KONSPORT which takes care 
of your peace and safety.
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Ogrodzenie palisadowe model PP 002 (P82) / Palisade fence, PP 002 (P82) model
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Głównym celem firmy KONSPORT jest 
zapewnienie naszym Klientom kom-
pleksowej obsługi na najwyższym po-
ziomie. Dzięki temu wszystkie nasze 
produkty wyróżniają się najwyższą ja-
kością wykonania. Zapewnia to wpro-
wadzony przez nas System Zarządzania 
Jakością, uwierzytelniony certyfikatem 
ISO 9001, wydanym przez Urząd Do-
zoru Technicznego. Wszystkie etapy 
tworzenia podlegają ścisłej kontroli, 
dzięki czemu ogrodzenia KONSPORT 
posiadają długoletnią gwarancję 
i spełniają oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających Klientów. 

The main objective of KONSPORT is 
providing our Customers with com-
prehensive service at the highest level 
possible. Therefore, all our products 
are characteristic for the highest per-
formance quality. It is ensured by the 
Quality Management System with ISO 
9001 certificate issued by the Office of 
Technical Inspection. All the production 
stages are subject to strict monitoring; 
therefore, KONSPORT fences have a 
long-term guarantee and meet the ex-
pectations of even the most deman-
ding Customers.

JAKOŚĆ ISO
ISO Quality

4

Hala malarni proszkowej w Lutomiersku / Powder paintshop hall in Lutomiersk
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KOLORY I STRUKTURY
COLOURS AND STRUCTURES

Wszystkie przedstawione w katalogu struktury są dostępne za dodatkową opłatą.

KOLORY STANDARDOWE / STANDARD COLOURS

PALETA RAL / RAL PALETTE

RAL 6005 RAL 8019RAL 8017 RAL 9005

RAL 7021 RAL 7030RAL 7016 RAL 7040

Możliwość wykonania ogrodzeń według palety kolorów RAL.

An option of making fences according to RAL palette.

All the structures presented in the catalogue are available with an extra charge.

6

STUKTURY / STRUCTURES

STRUKTURY METALIZOWANE / METALLISED STRUCTURES

RAL 9005S

RAL 9005SM

RAL 7016S

RAL 7016SM

S - Struktury / Structures
SM - Struktury Metalizowane / Metallised structures
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ELEMENTY SYSTEMU KONSPORT
KONSPORT SYSTEM ELEMENTS

Furtka / Wicket gate Brama samonośna / Self-supporting gate

8

Słupek / PostPrzęsło / Panel Brama uchylna / Mobile gate
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ogrodzenia SZTACHETOWE
PALE fences

Segmenty systemu KONSPORT zamontowane do słupów murowanych za pomocą specjalnych akcesoriów montażowych. 

10

MODEL: PS 001

KONSPORT system segments mounted to bricked posts by means of special mounting accessories.
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ogrodzenia SZTACHETOWE / PALE fences

PS 001 n PS 002 N

PS 001 PS 002

PS 003 n

PS 003

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA OGRODZENIA / FENCE PERFORMANCE OPTION

Ogrodzenia sztachetowe wyróżniają się wyjątkową estetyką oraz niepowtarzalnym stylem, który pasuje zarówno do 
nowoczesnej architektury, jak i tradycyjnego budownictwa. Zestawienie wysokiej jakości materiałów oraz profesjonal-
nego projektu sprawia, że ogrodzenia sztachetowe zachowują spójność linii i są wizytówką każdego domu. 
Charakter wzoru zapewnia prywatność i dyskrecję użytkownika.

Numer własności przemysłowej / Industrial property number: 8940 

12

Pale fences are characteristic for exceptional esthetic and unique style which is suitable both for modern architecture 
and traditional building style. Combination of high quality materials and professional design make pale fences retain 
line integrity and they are a V-card of every house. The nature of the pattern ensures privacy and discretion of the user.
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Ogrodzenie wykonane w nietypowym kolorze. Obustronny układ ma na celu uniemożliwić wgląd pieszym na teren 
posesji. Możliwości aranżacyjno-kolorystyczne są niemal nieograniczone.

ogrodzenia SZTACHETOWE / PALE fences

14

MODEL: PS 003

A fence made in an untypical colour. Two-sided arrangement is aimed at preventing pedestrians from looking into the 
property. Arrangement and colour options are almost unlimited.
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BRAMA UCHYLNA ORAZ FURTKA / MOBILE GATE AND WICKET GATE

ALUZINC jest stopem aluminium (55%), cynku (43,4%) i krzemu (1,6%). Kompozycja taka pozwala na wysoką odporność 
na korozję poprzez synergiczne działania ochrony katodowej cynku i efektu ekranowania aluminium. Blachy pokryte są 
nim w procesie gorącej galwanizacji, zbliżonych do procesu ocynkowania ogniowego. ALUZINC spełnia najostrzejsze 
wymagania odporności na korozję atmosferyczną i korozję w środowiskach mokrych. Stosuje się go głównie do pro-
dukcji pokryć dachowych. 

ogrodzenia SZTACHETOWE / PALE fences

16

BRAMA SAMONOŚNA / SELF-SUPPORTING GATE

Aluzinc is the alloy of aluminium (55%), zinc (43.4%) and silicon (1.6%). Such composition provides the exceptional cor-
rosion resistant properties by the combination of sacrificial protection offered by zinc with the passivation corrosion 
characteristics of the aluminium in the alloy. Metal sheets are coated by zinc in electroplating process similar to hot-dip 
galvanizing. Aluzinc complies with the strictest resistance requirements for atmospheric corrosion and corrosion in wet 
environment. It is mainly used to manufacture roofing. 
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Ogrodzenie wykonane w modelu PS 003. Obustronny układ sztachet to gwarancja prywatności.
Szeroka, zautomatyzowana brama samonośna zapewnia wygodny wjazd na posesję.

ogrodzenia SZTACHETOWE / PALE fences

18

MODEL: PS 003

A fence made as PS 003 model. Two-sided arrangement of pales guarantees privacy. Wide and automated self-suppor-
ting gate ensures convenient access to the property.
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Brama uchylna, przęsła oraz furtka wykonane w modelu PS 003 L(N). 
Ogrodzenie zamontowane na słupach z desek betonowych płukanych, wykończonych ceownikiem maskującym. 

ogrodzenia SZTACHETOWE / PALE fences

20

MODEL: PS 003 L(N)

Mobile gate, spans and wicket gate made as PS 003 L(N) model. Fence mounted on posts made of concrete washed 
boards finished with a masking catheter.
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ogrodzenia ŻALUZYJNE
SHUTTER fence

Specjalny system montażowy umożliwia bezproblemową instalację elementów systemu KONSPORT 
do słupów gabionowych. 

22

MODEL: PS 004

Special mounting system enables trouble-free installation of KONSPORT system elements to gabion posts.
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ogrodzenia ŻALUZYJNE / SHUTTER fences

MODEL PS 004

Wychodząc naprzeciw trendom nowoczesnej architektury, stworzyliśmy ogrodzenie PS 004, które idealnie odpowiada 
potrzebom naszych Klientów. Przęsło to, potocznie nazywane jest żaluzją, ze względu na charakterystyczne ułożenie 
sztachet. Model PS 004 zyskuje na popularności, dzięki nietypowej i nowoczesnej stylistyce, która idealnie komponuje się 
ze współczesną architekturą. 

24

In order to meet the trends of modern architecture, we have created PS 004 fence which is perfect for the needs of our 
Customers. This span is commonly known as a shutter due to characteristic arrangement of pales. PS 004 model is more 
and more popular owing to its untypical and modern stylistics which is ideal for modern architecture.

BRAMA UCHYLNA ORAZ FURTKA / MOBILE GATE AND WICKET GATE

BRAMA SAMONOŚNA / SELF-SUPPORTING GATE
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Zarówno ogrodzenie żaluzyjne, jak i gabionowe ze względu na swój charakter zapewniają 100% dyskrecji. 
Popularnym jest łączenie obu tych systemów. 

ogrodzenia ŻALUZYJNE / SHUTTER fences

26

MODEL: PS 004

Both, shutter fence and gabion fence, owing to their properties, ensure 100% discretion. It is popular to combine these 
both systems.
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ogrodzenia ŻALUZYJNE / SHUTTER fences

28

MODEL: PS 004
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Ogrodzenia żaluzyjne spełnią swoje funkcje wśród osób, które cenią sobie prywatność. Dzięki tego typu ogrodzeniom 
nikt z zewnątrz nie ma wglądu na posesję.

ogrodzenia ŻALUZYJNE / SHUTTER fences

30

MODEL: PS 004

Shutter fence is ideal for those who appreciate their privacy. Such fences prevent anybody from looking into the  
property.
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ogrodzenia PALISADOWE 
PALISADE fances

Zastosowanie kontrastowych kolorów podkreśla nowoczesny styl ogrodzeń palisadowych. 

32

MODEL: PP 002 (P82)

The use of contrasting colours underlines modern style of palisade fences.
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ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

Lekki fason ogrodzenia połączony ze słupami murowanymi to gwarancja eleganckiego wykończenia frontu. 

PP 001

34

MODEL: PP 001 (W) 

A light form of the fence combined with bricked posts guarantees elegant finishing of the front.
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Klasyczny charakter i kształt, prostota form, a przy tym niemal nieograniczone możliwości. Ta wzorcowa koncepcja  
w połączeniu z oryginalną kolorystyką, podkreśli styl zarówno tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury.

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA OGRODZENIA / FENCE PERFORMANCE OPTION

PP 001 (N)PP 001 (C)

PP 001 (CC)PP 001 (W)

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

36

Classical nature and shape, simplicity and nearly unlimited possibilities. This model concept, in combination with original 
colours, underlines the style of both traditional and modern architecture.
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Prosta forma ogrodzenia subtelnie podkreśla nowoczesny charakter posesji. 

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

38

MODEL: PP 001 (W) 

Simple form of the fence subtly underlines a modern nature of the property.



www.konsport.com.plwww.konsport.com.pl39

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

40

MODEL: PP 001 (W) 
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PP 002
Długa przestrzeń pomiędzy murowanymi słupami musi być przedzielona słupkiem systemowym, w celu osiągnięcia 
standardowych wymiarów przęseł.

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

42

Long space between bricked posts must be separated with a system bar to obtain standard span dimensions.
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Model PP 002

Model PP 002 to idealne rozwiązanie dla osób, którym zależy na oryginalnym i stylowym ogrodzeniu. Ten typ ogrodze-
nia sprawdzi się zarówno w przypadku nowoczesnych, jak i tradycyjnych projektów. Dodatkowym atutem jest możli-
wość wyboru dowolnego koloru, dzięki czemu nabierze ono niepowtarzalnego charakteru i idealnie dopełni aranżację 
przestrzeni.

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

44

PP 002 model is a perfect solution for those who care about original and stylish fencing. This type of fence is ideal for 
modern and traditional designs. There is also an option of choosing any colour making the fence unique and complemen-
tary with the space arrangement.

BRAMA UCHYLNA ORAZ FURTKA / MOBILE GATE AND WICKET GATE

BRAMA SAMONOŚNA / SELF-SUPPORTING GATE
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ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

46

MODEL: PP 002
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Klasyczna i prosta linia ogrodzeń PP 002 to modelowe rozwiązanie dla tradycyjnej architektury. 

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

48

MODEL: PP 002

Classical and straight line of PP 002 fencing is a model solution for traditional architecture.
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Rozwiązaniem dla krótszych podjazdów jest brama samonośna. Skrzydło otwiera się wzdłuż linii ogrodzenia, zapewnia-
jąc wygodny i szeroki przejazd.

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

50

MODEL: PP 002

A self-supporting gate is a solution for shorter vehicles. The wing opens along the fence line, ensuring convenient and 
wide passage.
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PP 002
(P82)

Model PP 002 (P82) to unikatowe ogrodzenie horyzontalne marki KONSPORT. W niepowtarzalny sposób podkreśla 
współczesną architekturę domu oraz ogrodu. Nowoczesny, geometryczny design, pozbawiony elementów dekoracyj-
nych sprawia, że ogrodzenie PP 002 (P82) podkreśli wyjątkowość każdego budynku.

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

PP 002 (P82) model is a unique KONSPORT horizontal fence. It underlines modern architecture of a house and a garden 
in a unique way. Modern and geometrical design without any decorative elements makes PP 002 (P82) fence highlight 
the exceptionality of every building.

52
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Innowacyjność w eleganckiej postaci. Nowoczesna linia i modernistyczny styl ogrodzeń palisadowych nadaje wyrazisto-
ści każdej posesji i podkreśla jej niepowtarzalny charakter. Lekkość form oraz szeroka gama kolorów pozwala dopaso-
wać ogrodzenie do każdego rodzaju zabudowy.

Model PP 002 (P82)

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

54

Innovation in an elegant form. Modern line and modern style of palisade fences make every property expressive and un-
derlines its unique nature. Light forms and wide range of colours enables matching the fence with every type of building.
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ogrodzenia PALISADOWE

Szerokie, horyzontalne profile oraz wąskie przestrzenie pomiędzy nimi to nie tylko nowoczesny design, ale również 
gwarancja prywatności na satysfakcjonującym poziomie. Tego typu ogrodzenie stanowi trudną do sforsowania prze-
szkodę dla nieproszonych gości.

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

56

MODEL: PP 002 (P82) 

Wide and horizontal profiles and narrow spaces between them provide not only a modern design but also a privacy gua-
rantee at a satisfactory level. This type of fence is difficult to force through for uninvited guests.
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ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

58

MODEL: PP 002 (P82) 
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ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

60

MODEL: PP 002 (P82) 
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PP 002
(P64)

61

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

62
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Ogrodzenie palisadowe PP 002 (P64) charakteryzują poziomo ułożone kształtowniki, które nadają mu unikalny wygląd. 
Dzięki nowoczesnej stylistyce, ogrodzenie PP 002 (P64) jest świetną propozycją dla domów o geometrycznym kształcie. 
Oryginalna forma ogrodzenia podkreśli także ciekawą aranżację ogrodu.

Model PP 002 (P64)  

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

64

PP 002 (P64) palisade fences are characterised by horizontally-arranged sections which give it unique looks. Owing to 
modern stylistics, PP 002 (P64) fence is perfect for houses with a geometrical shape. Original form of the fence highlights 
an interesting arrangement of the garden.
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ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

66

MODEL: PP 002 (P64) 
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ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

68

MODEL: PP 002 (P64) 
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ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

70

MODEL: PP 002 (P64)
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ogrodzenia PALISADOWE

PP 002 (P)
Brama uchylna przygotowana pod napęd elektromechaniczny. Specjalny uchwyt mocowany do kilku profili zabezpie-
cza bramę przed odkształceniami. 

71

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

72

Mobile gate prepared for electro-mechanical drive. Special handle mounted to several profiles secures the gate against 
deformation.
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Ogrodzenie PP 002 (P) to połączenie nowoczesnego wyglądu i delikatnej estetyki. Model ten ze względu na swoją 
lekką formę podkreśla walory ogrodu i posesji. 

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA OGRODZENIA / FENCE PERFORMANCE OPTIONS

PP 002 (P) PP 002 (LW)

ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

74

PP 002 (P) fence is a combination of modern design and delicate esthetic. Owing to its light form, it underlines the assets 
of the garden and the property.

BRAMA UCHYLNA ORAZ FURTKA / MOBILE GATE AND WICKET GATE

BRAMA SAMONOŚNA / SELF-SUPPORTING GATE
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ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

76

MODEL: PP 002 (P) 
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ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

78

MODEL: PP 002 (P) 
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ogrodzenia PALISADOWE / PALISADE fances

80

MODEL: PP 002 (P) 
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ogrodzenia STYLIZOWANE
STYLISED fences

PREMIERA 2015 - nowa seria ogrodzeń imitujących naturalne drewno.

82

MODEL: PP 002 (P82) NOCE I 

PREMIERE 2015 - a new series of fences imitating natural wood.
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ogrodzenia STYLIZOWANE / STYLISED fences

PP 002 (P82) NOCE I

83

Drewno jest jednym z najbardziej efektownych elementów wykończeniowych. 
Właśnie dlatego nowa seria ogrodzeń KONSPORT została zainspirowana tym materiałem. 
Jest to odpowiedź na rosnące zainteresowanie na wytrzymałe i spektakularne ogrodzenia. Dzięki wykorzystaniu inno-
wacyjnej technologii, firma KONSPORT rozpoczęła produkcję systemów ogrodzeniowych idealnie imitujących natural-
ne drewno.

PP 002 (P82) PINO II

84

Wood is one of the most impressive finishing elements. Therefore, a new series of KONSPORT has been inspired by 
this material. It is a response to a growing interest in resistant and spectacular fences. Owing to innovative technology,  
KONSPORT has started manufacturing of fence systems which ideally imitate natural wood.
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ogrodzenia STYLIZOWANE / STYLISED fences

86

MODEL: PP 002 (P82) PINO III



www.konsport.com.plwww.konsport.com.pl87

płyty XPS
XPS boards

PREMIERA 2015 - nowa linia systemów ogrodzeniowych z wykorzystaniem płyt XPS.

88

MODEL: PłYTY OGRODZENIOWE XPS / XPS FENCE BOARDS

PREMIERE 2015 - new line of fence systems with the use of XPS boards.
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płyty XPS / XPS boards

OGRODZENIE Z PłYT XPS / XPS PANEL FENCE

89

XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa) to nowoczesny materiał budowlany, wykorzystywany na całym świecie. 
Pianka wyróżnia się jednorodną, zamknięto-komórkową strukturą. Główną cechą XPS jest połączenie niebywałej lek-
kości oraz wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, materiał XPS jest ekologiczny i przyjazny dla 
środowiska naturalnego, ponieważ spieniany jest dwutlenkiem węgla.

Płyty są tynkowane dekoracyjnym tynkiem akrylowo-silikonowym. Charakteryzują się wysoką odpornością na różnego 
rodzaju uszkodzenia i czynniki atmosferyczne.

The boards are covered with decorative acrylic-silicone plaster. They are characterised for high resistance to various 
types of damage and atmospheric conditions.

Numer własności przemysłowej / Industrial property number: P 408902

Kolory standardowe / Standard colours:

SZARY / GREYgrafitowy / graphite piaskowy / sand

SłUPY XPS / XPS POSTS

PODMURóWKA XPS / XPS FOUNDATION

90

XPS (extruded polystyrene foam) is a modern building material used worldwide. The foam is characteristic for uniform 
structure with closed cells. The main property of XPS is a combination of unique lightness and high resistance to mecha-
nical damage. XPS material is also ecological and eco-friendly because it is foamed with carbon dioxide.
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płyty XPS / XPS boards

92
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GABIONY
GABIONS

93

Dzięki nieograniczonym możliwościom wypełnień, gabiony doskonale sprawdzają się w roli ogrodzenia. Połączenie 
prostego wzoru z różnorodnymi materiałami stanowi elegancki i innowacyjny system ogrodzeniowy. Ogrodzenia ga-
bionowe pasują zarówno do modernistycznych budowli, jak i klasycznych zabudowań. 

94

Owing to unlimited filling options, gabions are perfect as fences. Combination of a simple pattern with various materials 
makes an elegant and innovative fence system. Gabion fences are perfect both for modern buildings and classical ones.
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GABIONY / GABIONS

GABIONY / GABIONS

95

Gabiony KONSPORT idealnie nadają się do wykonania całych ogrodzeń lub pojedynczych elementów. Najczęściej wy-
korzystywane są jako zamiennik do tradycyjnej podmurówki lub słupków. Gabiony KONSPORT to ciekawy sposób na 
otoczenie ogrodu.

96

KONSPORT gabions are perfect for making whole fences or single elements. They are frequently used as substitute for 
traditional foundation or bars. KONSPORT gabions are an interesting way of fencing the garden.
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GABIONY / GABIONS

98
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PODMURóWKI / FOUNDATIONS

PłYTA PREFABRYKOWANA / CONCRETE SLABS

DESKA BETONOWA PEłNA / CONCRETE SLABS

Wymiary / Dimensions:

Wymiary / Dimensions:

L = 2450 mm

L = 2480 mm

H = 270 mm

H = 300 mm

D = 60 mm

D = 60 mm
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DESKA BETONOWA PłUKANA PEłNA / CONCRETE SLABS

PłYTA XPS / XPS BOARDS

Wymiary / Dimensions:

Wymiary / Dimensions:

L = 2480 mm

L = 2500 mm

H = 300 mm

H = 300 mm

D = 60 mm

D = 60 mm
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Mieczysław Majewski

ul. Kilińskiego 75
95-083 Lutomiersk/Kazimierz

+48 43 677 50 63
biuro@konsport.com.pl 

REGON: 730191012
NIP: 831-100-23-01

w w w . k o n s p o r t . c o m . p l

Wszystkie prezentowane materiały, w tym 
ulotki, reklamy, foldery, wystawy mają 
charakter poglądowy. Sprzedający zastrze-
ga sobie prawo do wprowadzenia zmian 
technologicznych, służących polepszeniu 
jakości i funkcjonalności produktów, bez 
konieczności powiadamiania kupujące-
go. Produkty zaprezentowane w folderze 
mogą mieć wyposażenie dodatkowe. 

All the materials presented, including 
leaflets, advertisements, brochures, 
exhibitions are for reference only. The 
Seller reserves the right to introduce 
technological changes for the improve-
ment of quality and functionality of the 
products, without notifying the buyer. 
The products presented in the brochu-
re may have extra equipment.


