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667 561 233
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O FIRMIE
Firma SUPERSTAL istnieje od 2008 roku. Specjalizuje się w produkcji lekkich konstrukcji takich jak: garaże blaszane, hale
magazynowe, wiaty, kojce dla psów oraz bramy garażowe. Obsługujemy Klientów nie tylko z Polski, ale również z innych
krajów Unii Europejskiej. Eksportujemy konstrukcje stalowe głównie do Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy. Realizujemy
ponadto projekty indywidualne.
Starając się sprostać potrzebom i wymaganiom naszych Klientów, wykonujemy konstrukcje stalowe tylko i wyłącznie
z wysokiej jakości materiału. Dodatkowo w naszych produktach stosujemy różnorodne rozwiązania konstrukcyjne co
wpływa na ich trwałość. Ponadto wykorzystujemy najnowsze technologie w produkcji.
Nasza oferta skierowana jest do Klientów indywidualnych jak również przedsiębiorców. Zapewniamy kompleksową
obsługę poprzez wykonanie, dowóz i montaż u Klienta. SUPERSTAL to przede wszystkim produkty najwyższej jakości.
Niewątpliwie dużą rolę odgrywa tutaj fakt, że nad każdym projektem pracuje sztab wykwalifikowanych specjalistów.
Dla nas bowiem zadowolenie Klienta znajduje się na pierwszym miejscu!

Company was founded in 2008. It specializes in the production of lightweight structures such as metal garages,
warehouses, sheds, pens for dogs and garage doors. We serve clients not only in Poland, but also from other European
Union countries. We export steel constructions mainly to Germany, the Czech Republic, Slovakia and Lithuania. We also
carry out individual projects.
Trying to meet the needs and requirements of our customers, we make steel structures with high quality material.
Additionally to our products we use various designs solutions which affect their stability. In addition, we use the newest
technologies in our production.
Our offer is addressed to individual customers as well as entrepreneurs.
We provide comprehensive services through the production, delivery and installation at the customer. SUPERSTAL first
of all it is product of the highest quality.
Doubtless, very important is, that on each project work well qualified staff. For us, customer satisfaction is on first place!

Die Firma SUPERSTAL gibt es seit 2008. Die Firma spezialisiert sich in der Herstellung von Leicht-Konstruktionen, wie:
Blechgaragen, Lagerhallen, Überdachungen, Hundeverschläge und Garagentore. Unsere Kunden kommen nicht nur aus
Polen, sondern auch aus anderen EU-Ländern.
Wir exportieren Stahlkonstruktionen vor allem nach Deutschland, Tschechien, Slowakei und Litauen. Außerdem führen
wir individuelle Projekte durch. Um die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, erstellen wir die
Stahlkonstruktionen nur aus Materialien von höchster Qualität. Zusätzlich benutzen wir bei unseren Produkten
unterschiedliche Konstruktionslösungen, was einen großen Einfluss auf ihre Bestädigkeit hat. Außerdem nutzen wir die
neusten Technologien in der Produktion. Unser Angebot richtet sich sowohl an individuelle Kunden als auch an
Unternehmer.
Wir garantieren einen ganzheitlichen Service bei der Durchführung, Lieferung und Montage beim Kunden. SUPERSTAL
sind unter anderem Produkte von höchster Qualität. Einen großen Einfluss hat ohne Zweifel der hoch qualifizierte
Expertenstab, der an jeden Projekt genau arbeitet. Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns an der ersten Stelle!

Spoločnosť SUPERSTAL funguje na trhu od roku 2008. Špecializuje sa na výrobu ľahkých konštrukcií, ako sú: plechové
garáže, sklady, prístrešky, ohrady pre psov a garážové brány. Máme klientov nielen z Poľska, ale aj z iných krajín Európskej
únie. Vyvážame oceľové konštrukcie predovšetkým do Nemecka, Českej Republiky, Slovenska a Litvy. Okrem toho
realizujeme aj individuálne projekty.
Snažíme sa vyhovieť potrebám a požiadavkám našich zákazníkov, vyrábame oceľové konštrukcie výhradne z
najkvalitnejších materiálov. Dodatočne v našich produktoch využívame rôzne konštrukčné riešenia, ktoré ovplyvňujú ich
stabilitu. Okrem toho, používame najnovšie výrobné technológie.
Naša ponuka je určená pre individuálnych zákazníkov, ako aj pre podniky.
Poskytujeme komplexné služby prostredníctvom prevedenia, dodávky a montáže u zákazníka. SUPERSTAL sú
predovšetkým produkty najvyššej kvality. Nepochybne, zohráva pri tom dôležitú úlohu fakt, že na každom projekte
pracuje tím kvalifikovaných odborníkov. Pre nás je na prvom mieste spokojnosť zákazníka!
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GARAŻE OCYNKOWANE
Wykonujemy garaże o różnych rozmiarach. W wersjach standardowych oraz według indywidualnych projektów, ze
spadem dachu na tył, spadem na bok lub dachem dwuspadowym. W naszej ofercie znaleźć można również pełną
gamę kolorów blachy akrylowej z palety RAL i BTX oraz możliwość wykonania całej konstrukcji garażu z profili
zamkniętych i ocynkowanych. Oferujemy także możliwość zamówienia dodatkowych drzwi, okuć oraz otworów
okiennych o podanych przez Klienta wymiarach. Paleta kolorów może odbiegać od rzeczywistych kolorów blach.

2x3m

3x5m

spad dachu na tył,
brama
dwuskrzydłowa,
blacha ocynkowana,
konstrukcja
ocynkowana, podłoga
z desek sosnowych

spad dachu na tył,
brama
dwuskrzydłowa,
blacha ocynkowana,
konstrukcja
ocynkowana

3x5m (dwuspadowy)

3x5m (plus wiata)

z dachem
dwuspadowym,
bramą podnoszoną,
blacha ocynkowana,
przedłużenie dachu
w prawo na 1,00m
(wiata na drewno)

z wiatą o tych
samych wymiarach,
spad dachu na tył,
brama 2/skrzydłowa,
poszycie
z blachy ocynk, na
wiacie 1m od dołu
oraz dach z blachy
ocynk, pozostała
część z siatki
panelowej ocynk

4x6m
spad dachu na tył,
brama podnoszona
na środku, blacha
ocynkowana

6x5m (2/skrzydłowe)
spad dachu na tył,
bramy 2-skrzydłowe,
blacha ocynkowana,
do wybory ścianka
działowa lub
kratownica,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową

Dostarczamy swoje produkty na terenie całej Polski własnym taborem samochodowym.

5x5m (dwuspadowy)
dach dwuspadowy,
brama
dwuskrzydłowa,
dodatkowe drzwiczki
„90”, blacha
ocynkowana

6x6m (dwuspadowy)
z dachem
dwuspadowym,
bramami
dwuskrzydłowymi,
blacha ocynkowana,
do wyboru ściana
działowa lub
kratownica
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GARAŻE AKRYLOWE
3x5m

3x5m (dwuspadowy)

spad dachu na tył,
brama
dwuskrzydłowa,
blacha akrylowa brąz
ral 8017, konstrukcja
malowana farbą
podkładową

dach dwuspadowy,
brama podnoszona,
blacha akrylowa brąz
ral8017, piaskowy
ral1002, bordo
ral3011, okucia na
rogach i na dachu,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową

3x5m (spad na bok)

3,5x6m

spad dachu na prawy
bok, brama
podnoszona, blacha
akrylowa zielony
ral6029 połysk
(miętowy),
konstrukcja
malowana farbą
podkładową

spad w prawo, brama
podnoszona do góry,
blacha akrylowa
bordo ral3009,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową, okucia
na rogach w tym
samym kolorze

4x5m

4x6m (dwuspadowy)

spad dachu na tył,
brama podnoszona,
dodatkowe drzwi
wejściowe, blacha
akrylowa brąz
ral8017, piaskowy
ral1002, konstrukcja
malowana farbą
podkładową

4,5x6m
spad dachu na tył,
brama podnoszona
do góry, blacha
akrylowa piaskowy
ral1002, srebrny
ral9006, okucia na
rogach i na dachu,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową
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dach dwuspadowy,
dodatkowe drzwi
wejściowe, blacha
akrylowa zielony mat
ral6020, konstrukcja
malowana farbą
podkładową

5x3m (dwuspadowy)
dach dwuspadowy,
drzwi wejściowe
„120”, otwór okienny,
blacha akrylowa biały
ral9010, konstrukcja
malowana farbą
podkładową

Dostarczamy swoje produkty na terenie całej Polski własnym taborem samochodowym.

GARAŻE AKRYLOWE
6x5m (dwuspadowy)
dach 2-spadowy,
brama podnoszona
z prawej, brama
2-skrzydłowa
z lewej, dodatkowe
drzwi na ścianie
bocznej, kratownica
pod dachem, blacha
akrylowa brąz
ral8017, konstrukcja
malowana farbą
podkładową

6x6m
spad dachu na tył,
brama podnoszona
na środku,
kratownica pod
dachem, blacha
akrylowa niebieska
ral5010, konstrukcja
malowana farbą
nawierzchniową
w kolorze niebieskim
ral5010

6x6m (dwuspadowy)

7x6m

dach dwuspadowy,
brama podnoszona
3x2,60, kratownica
pod dachem, blacha
akrylowa zielony mat
ral6020, miętowy
ral6029, konstrukcja
malowana farba
podkładową

dach dwuspadowy,
bramy podnoszone,
pomiędzy
stanowiskami ściana
działowa, blacha
(ocynkowana)
akrylowa biały
ral9010, konstrukcja
malowana farbą
podkładową

9x5m

10x5m

spad dachu na tył,
2 bramy podnoszone,
drzwi wejściowe,
pomieszczenia rozdzielone ściankami
działowymi z blachy
ocynk, całość poryta
blachą akrylową brąz
ral8017, konstrukcja
malowana farbą
podkładową

spad dachu na tył,
2 bramy podnoszone
i jedna 2-skrzydłowa,
stanowiska
rozdzielone
ściankami działowymi
z blachy
ocynkowanej, całość
pokryta blacha
akrylową zielony mat
ral6020

9x3m

4x7m

spad dachu na tył,
stanowiska podzielone ściankami działowymi z blachy
ocynkowanej, drzwi
wejściowe, okna
z plexi, poszycie
z blachy akrylowej
zielony mat ral6020,
konstrukcja malowana
farbą podkładową

kolor brązowy RAL
8017 w połysku, spad
dachu na tył, brama
podnoszona z prawej
strony, konstrukcja
malowana farbą
podkładową
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GARAŻE DREWNOPODOBNE
4x6m
dach 2-spadowy,
brama podnoszona,
dodatkowe drzwi
z zamkiem z klamką
typu kastel, blacha
akrylowa orzech (dach
i okucia w kolorze
z palety podst.),
przetłoczenie poziome,
okucia na całości
konstrukcja z profili
zamkniętych

4x6m
dach 2-spadowy,
brama podnoszona,
dodatkowe drzwi
z zamkiem z klamką
typu kastel, blacha
akrylowa orzech na
całości (łącznie
z dachem, okucia na
całości, konstrukcja
z profili ocynkowanych,
nity pod kolor

5x5m
dach dwuspadowy,
brama podnoszona,
dodatkowe drzwi
wejściowe, blacha
akrylowa w kolorze
orzech, przetłoczenie
blachy pionowe,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową, nity pod
kolor

4x6m
dach 2-spadowy,
brama podnoszona,
dodatkowe drzwi
z zamkiem z klamką
typu kastel, blacha
akrylowa złoty dąb
(dach i okucia
w kolorze z palety
podst.), przetłoczenie
poziome, okucia na
całości, konstrukcja
z profili zamkniętych
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4x6m
dach 2-spadowy,
brama podnoszona,
dodatkowe drzwi
z zamkiem z klamką
typu kastel, blacha
akrylowa złoty dąb
(dach i okucia
w kolorze z palety
podst.), przetłoczenie
poziome, okucia na
całości, konstrukcja
z profili zamkniętych

4x6m
dach dwuspadowy,
brama
dwuskrzydłowa,
dodatkowe drzwi,
blacha akrylowa
w kolorze orzech,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową

4x5m
dach dwuspadowy,
brama podnoszona,
blacha akrylowa
w kolorze złoty dąb,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową, panel
pionowy
(przetłoczenie
blachy)

3x5m
dach dwuspadowy,
brama
dwuskrzydłowa,
blacha akrylowa złoty
dąb, przetłoczenie
blachy pionowe,
konstrukcja
malowana farbą
podkładową

Dostarczamy swoje produkty na terenie całej Polski własnym taborem samochodowym.

GARAŻE DREWNOPODOBNE
6x6m

7x6m

dach 2-spadowy,
bramy podnoszone,
ściana działowa lub
kratownica do wyboru,
blacha akrylowa na
bramach orzech, na
pozostałej części złoty
dąb, na dachu
blachodachówka,
okucia na całości
(dach, narożniki,
bramy)

spad dachu na tył,
bramy podnoszone,
blacha akrylowa złoty
dąb, dach brąz
ral8017,
przetłoczenie blachy
pionowe, konstrukcja
malowana farbą
podkładową

6x5m
dach 2-spadowy, brama podnoszona na
środku, dodatkowe
drzwiczki od lewej
strony z zamkiem typu
kastel, kolor orzech
dach z podst. palety
kolorów, konstrukcja
z profili zamkniętych,
okucia w całości, nity
pod kolor, przetłoczenie blachy poziome

PANEL POZIOMY

DODATKI
W garażach drewnopodbnych jest możliwe zastosowania dodatkowego wyposażenia jak
blachodachówka, orynnowanie, okna PCV, konstrukcja wykonana z proﬁli ocynkowanych.

blachodachówka

orynnowanie

okna PCV

konstrukcja z proﬁli
ocynkowanych
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WIATY
2x2m

3x1,5m

oblachowany i 1m
blachy od góry
w kolorze brąz
ral8017, pozostała
część wraz
z elementami
konstrukcji wykonana
z siatki panelowej
zielonej, dach
w kolorze ral8017
w połysku

do przechowywania
kontenerów
śmietnikowych, na
dachu oraz 50cm od
góry blacha akrylowa
zielony mat btx6020,
pozostała część
obłożona z siatką
panelową zieloną

3x2m

3x5m

z przedłużeniem
dachu o 1m
częściowo obitym
siatką panelową
srebrną, spad dachu
na tył, drzwi
wejściowe „100”,
otwór okienny, blacha
akrylowa piaskowy
ral1002

z dachem
dwuspadowym
+ przedłużenie dachu
w lewo na 2m i w tył na
0,5m, samo
zadaszenie wsparte na
konstrukcji, poszycie
z blachy akrylowej
zielony mat btx6020

6x2,5m

6x5m

wiata śmietnikowa,
spad dachu na tył,
przód otwarty, na
dachu blacha
ocynkowana, pozostała
część konstrukcji
pokryta siatką
panelową ocynkowaną,
konstrukcja
ocynkowana

z przedłużeniem dachu
o 1,5m w przód – samo
zadaszenie wsparte na
elementach konstrukcji, 2 bramy dwuskrzydłowe, kratownica pod
dachem lub ściana
działowa do wyboru,
poszycie z blachy
ocynkowanej

3x6m

10x6m

garaż z bramą
dwuskrzydłową
pomalowany farbą
podkładową, spad
dachu w tył,
dodatkowe wypusty
dachu na tył 1m oraz
na bok 1m
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garaż 6x6 z dachem
2-spadowym, bramą
podnoszoną do góry
+ przedłużenie dachu
w lewo na 4m, samo
zadaszenie wsparte na
konstrukcji,
niesymetryczny spad
dachu, wysokość
wjazdowa 2m, blacha
akrylowa brąz ral 8017

Dostarczamy swoje produkty na terenie całej Polski własnym taborem samochodowym.

HALE
10x70m

10x10m

dwie bliźniacze hale
10x70 połączone przejazdem z zadaszeniem,
4,5m światła wjazdu,
5m wysokość ściany,
blacha grafit ral7016,
konstrukcja z profili
zamkniętych
malowanych farbą
nawierzchniową
w kolorze blachy,
okucia na rogach

dach 2-spadowy,
brama dwuskrzydłowa
o wysokości 4,50m,
dodatkowe drzwi
wejściowe, blacha
akrylowa grafit ral7016,
konstrukcja z profili
zamkniętych
malowanych farbą
podkładową w kolorze
ral9006

9x16m

15x30m

dach 2-spadowy,
wysokość wjazdu 4m,
świetliki z plexi
o różnych wymiarach,
dodatkowe drzwi
wejściowe, poszycie
z blachy akrylowej
srebrny ral9006,
konstrukcja malowana
farbą w kolorze blachy
srebrny ral 9006

dach 2-spadowy, bramy wjazd. o szer. 5m
i wys. 3,50m, świetliki
z plexi na bokach i tyle
o wymiarach
2,5x1,15m, dodatk.
drzwi wejścio-we,
blacha akrylowa
w kol. srebrnym
ral9006, konstr. z profili
zamkn. malowanych
farbą podkładową

10x14m

14x25m

dach 2-spadowy,
wysokość wjazdu 3m,
ściana boczna 3,3m,
wys. w szczycie
4,5m, blacha
akrylowa zielony mat
btx6020, konstrukcja
z profili zamkniętych
malowanych farbą
podkładową

dach dwuspadowy,
wysokość ściany
bocznej 3,50 m,
wysokość w szczycie
5,5m, światło wjazdu
bramy 2,5m, 5 otworów
okiennych 235 cm(sz)
145 cm(wys), blacha
trapezowa ocynkowana
I gatunek

12x24m

8x11m

dach 2-spadowy, 5
bram wjazdowych
2-skrzydłowych
4,8m szer x 4m wys,
ściana boczna o wys.
4,5m, 6m w szczycie,
kratownice pod
dachem, blacha ocynk.,
konstrukcja wykonana
z profili zamkniętych
malowanych farbą
podkładową

dach 2-spadowy,
brama 2-skrzydłowa 4m
szer x 3,75m wys,
ściana boczna wysoka
na 4m, 5m w szczycie,
na lewym boku świetliki
z plexi 2,75 szer x 1m
wys, blacha ocynk.,
konstrukcja z profili
zamkniętych malowanych farbą podkładową
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KOJCE
4x2m
ocynkowany, drzwi
„90”, uchwyty,
podłoga, dach i okucie
szerokie dachu
z blachy akrylowej
brąz mat btx8017,
tył i prawy bok
odeskowane

3x2m
rurka czarna, drzwi
„90”, uchwyty
obrotowe na miski,
podłoga, dach
i okucie wąskie dachu
z blachy akrylowej
brąz ral8017
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3x2m
profil czarny, drzwi
„90”, uchwyty
obrotowe na miski,
podłoga, na dachu
blacha ocynkowana

3x2m
profil ocynkowany,
drzwi „90”, uchwyty
obrotowe na miski,
podłoga, zabudowa
górna, dach i okucie
szerokie dachu
z blachy akrylowej
brąz ral8017

3x2m

6x2m

rurka ocynkowana,
drzwi „90”, uchwyty
obrotowe na miski,
podłoga, dach z blachy
ocynkowanej

z profili czarnych,
podzielony wewnątrz
ścianką działową
z profili, spad dachu
na przód, drzwi „90”
i uchwyty obrotowe
na miski w każdym
stanowisku, podłoga,
na dachu blacha
akrylowa brąz
ral8017

6x2m

3x2m

rurka czarna, dach
dwuspadowy, ścianka
działowa z rurek,
w każdym stanowisku
drzwi „90” i uchwyty
obrotowe na miski,
podłoga, na dachu
blacha akrylowa brąz
ral 8017

siatka panelowa
srebrna, drzwi „90”,
uchwyty obrotowe na
miski, na dachu
blacha ocynkowana,
podłoga o wymiarze
4x3m

Dostarczamy swoje produkty na terenie całej Polski własnym taborem samochodowym.

BRAMY
1,2x2m

2,5x2m

dwuskrzydłowa,
nieocieplana, blacha
akrylowa grafit
ral7016, profil 50x60

podnoszona do góry,
ocieplana, blacha
akrylowa brąz
ral 8017,
profil 50x60

2,5x2,5m

3x2m

ocieplana,
podnoszona do góry,
dodatkowa furtka,
blacha akrylowa złoty
dąb, profil 50x60

podnoszona do góry,
nieocieplana, blacha
akrylowa brąz
ral 8017, profil
zamknięty 50x60

3x2,2m

3x2,2m

podnoszona do góry,
ocieplana, z furtką,
blacha akrylowa grafit
ral7016, profil 50x60

podnoszona do góry,
ocieplona, blacha
akrylowa bordo mat
btx3009, profil
zamknięty 50x60

3x2,6m

drzwi 0,9x2m

dwuskrzydłowa,
nieocieplana, blacha
akrylowa brąz ral8017,
profil 50x60,
dodatkowa furtka

ocieplane,
tłoczenie blachy
poziome,
brąz ral8017,
profil 50x60
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POMORSKIE:
728-705-747
WARMIŃSKO-MAZURSKIE:
728-705-747

ZACHODNIOPOMORSKIE:
728-705-747

PODLASKIE:
667-561-233
660-122-113

KUJAWSKO-POMORSKIE:
660-122-113
56/659-06-43
52/520-44-97

LUBUSKIE:
662-411-032

MAZOWIECKIE:
668-307-725

WIELKOPOLSKIE:
660-122-113
56/659-06-43
52/520-44-97
ŁÓDZKIE:
667-561-233

LUBELSKIE:
668-307-725

DOLNOŚLĄSKIE:
662-411-032

PA L E TA K O L O R Ó W

OPOLSKIE:
ŚWIĘTOKRZYSKIE:
664-383-968
667-561-233
668-777-519
18/332 22 35 ŚLĄSKIE:
664-383-968
668-777-519
PODKARPACKIE:
18/332 22 35 MAŁOPOLSKIE:
664-383-968
664-383-968
668-777-519
668-777-519
18/332 22 35
18/332 22 35

Jesteśmy uczestnikiem Programu

drukarnia: www.mm.limanowa.pl

