
Elementy
aranżacji ogrodu 

Elements of the garden arrangement 



Donica 
600x296x300

Flower pot

Donica 
300x296x300

Flower pot

Opis systemu
Wykonana z blachy poliestrowej o gru-
bości 0,5 mm, wypełniony styrodurem. 
 
Doniczka wyposażona jest w 2 plastiko-
we wkłady.
 
Dostępna w kolorze grafit / brąz.

Opis systemu
Wykonana z blachy poliestrowej o gru-
bości 0,5 mm, wypełniony styrodurem. 
 
Doniczka wyposażona jest w plastikowy 
wkład.
 
Dostępna w kolorze grafit / brąz.

System description

Made of 0.5 mm thick polyester sheet,  
filled with polystyrene.

Pot is equipped with a 2 plastic inserts.
 
Availabla in graphite / brown.

System description

Made of 0.5 mm thick polyester sheet,  
filled with polystyrene.

Pot is equipped with a plastic insert.
 
Availabla in graphite / brown.
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Zastosowanie donic
Use of pots

Konstrukcja donicy
The design of the pot 

Rdzeń donicyZewnętrzna okładzina

The potThe outer cladding

wykonany jest z poliestru
ekstrudowanego o grubości 50mm

wykonana z  poliestrowej blachy
o grubości 0,5 mm

of the block is made of extruded
polyester with a thickness of 50 mm 

is made of polyester sheet with
a thickness of 0.5 mm. 
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Połącz doniczki Konsport
z bloczkami ogrodzeniowymi
oraz lampami BLIX.
Stwórz wyjątkową kombinacje światła oraz eleganckich
bloczków ogrodzeniowych z elementami florystyki.

Combine Konsport pots
with fence blocks and BLIX lamps.
Create a unique combination of light and aesthetic textures
of structural blocks with floral elements.



Wykorzystaj system bloczków 
ogrodzeniowych do:

 ● wygrodzenia wybranych elementów ogrodu lub posesji 
 ● wygrodzenie śmietnika, strefy parkingowej lub innych obszarów 
 ● estetycznego wykończenia wybranych elementów ogrodu np. altany lub tarasu 

Use the fence block system to:
 ● fencing of selected elements of the garden or property
 ● fencing of a garbage can, parking area or other areas
 ● aesthetic finishing of selected garden elements, e.g. gazebo or terrace





Charakterystyka produktu
Product characteristics 

Opis systemu
Poznaj kompletny system ogrodze-
niowych bloczków Konsport. 

Bloczki wykonane z blachy grubości 0,5 
mm, dodatkowo pokryte powłoką polie-
strową zapewniającą trwałość i odpor-
ność na korozję oraz wysokie tempera-
tury. Od środka wypełnione styrodurem, 
co pozwoliło znacznie zredukować wagę 
bloczka w porównaniu z tradycyjnym 
ogrodzeniem łupanym lub bloczkami z 
betonu.

Bloczki występują w 3 rozmiarach po-
zwalających na niemal dowolna aranża-
cję linii ogrodzenia z użyciem przęseł lub 
samych bloczków. 

Dostępne w kolorze grafitowym oraz brą-
zowym.

System description

Discover the complete Konsport block 
fencing system.

Blocks made of 0.5 mm thick sheet met-
al, additionally covered with a polyester 
coating ensuring durability and resis-
tance to corrosion and high tempera-
tures. Filled with styrodur on the inside, 
which allowed to significantly reduce the 
weight of the block compared to a tradi-
tional split fence or concrete blocks.

The blocks are available in 3 sizes, allow-
ing for almost any arrangement of the 
fence line with the use of spans or only 
blocks.

Available in graphite and brown.
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Daszek 
Roof for the 
block
600x50x300 mm

Bloczek
Block
600x296x300 mm

Maskownica 
na słupek 
Cover
301x51x250 

Daszek 
podmurów-
kowy 
Roof for the 
foundation
2400x50x300 mm

Bloczek 
podmurów-
kowy 
Completion 
of the foun-
dation
2400x296x300 mm

Zakończe-
nie daszka 
podmurówki 
End of the-
roof of the 
foundation
301x50x50 mm

Charakterystyka produktu
Product characteristics 
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Bloczek
300x296x300 mm

Block

Opis systemu
Bloczek o wymiarach 300x296x300 
mm dostępny wraz z daszkiem 
300x50x300 mm.

Wykonany z blachy poliestrowej o gru-
bości 0,5 mm, wypełniony styrodurem.  
 
Dostępny w kolorze grafit / brąz.

System description

A block with dimensions 300x296x300 
mm available with a roof 300x50x300 
mm.

Made of 0.5 mm thick polyester sheet,  
filled with polystyrene.
 
Available in graphite / brown.

Bloczek
600x296x300 mm

Block

Opis systemu
Bloczek o wymiarach 600x296x300 
mm dostępny wraz z daszkiem 
600x50x300 mm.

Wykonany z blachy poliestrowej o gru-
bości 0,5 mm, wypełniony styrodurem.  
 
Dostępny w kolorze grafit / brąz.

System description

A block with dimensions 600x296x300 
mm available with a roof 300x50x300 
mm. 

Made of 0.5 mm thick polyester sheet,  
filled with polystyrene.
 
Available in graphite / brown.
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Zastąp tradycyjne 
słupki specjalnymi 
słupkami BLIX  wy-
posażonymi  w klo-
sze z lampką LED. 
Wybierz spośród 2 dostępnych kloszy. 
Większy (Blix Big) umiejscowiony na 
szczycie słupka lub węższy (Blix small) 
obniżony o 50 mm od szczytu słupka. 
Obydwie lampki wyposażone są w ża-
rówki LED emitujące jasne, białe światło 
o mocy wystarczającej do efektowego, 
dekoracyjnego podkreślenia ogrodze-
nia.

Lampka BLIX sprawdzi się idealnie jako 
punktowe oświetlenie wybranych frag-
mentów lub całej linii ogrodzenia. Mo-
żesz użyć jej na słupkach między furtką i 
bramą lub wykorzystać jako dodatkowe 
oświetlenie wybranych fragmentów 
posesji lub ogrodu. 

Replace traditional 
posts with special 
BLIX posts featuring 
lenses with an LED 
lamp. 

Choose from 2 available lenses. The 
larger (Blix Big) is located on the top of 
the post, or a smaller one (Blix Small), 
located 50 mm below the top of the 
post. Both lamps are equipped with 
LEDs which emit bright, white light at 
a power output sufficient for effective, 
decorative emphasis of a fencing. 

The BLIX lamp will be perfect
as spot illumination of selected frag-
ments or the entire fencing line. You 
can use the posts between the wicket 
and gate, 
or use it as additional lighting for 
selected fragments of your premises or 
garden. 
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Blix Big Blix Big
 ● Lampka z tworzywa sztucznego 

pasująca do słupków stalowych o 
przekroju 80x80x2 mm.

 ● Wyposażona w żarówkę LED emitu-
jącą naturalne, białe światło o mocy 
4000 K.

 ● Zasilanie 12 V AC/DC – podłączenie 
bez polaryzacji.

 ● Od góry zakryta metalowym dasz-
kiem w kolorze czarnym.

 ● Wysokość klosza – 47 mm (łączna 
wysokość klosza razem z fragmen-
tem osadzonym w słupku – 66mm).

 ● Klasa wodoszczelności – IP65  

Słupek dostępny również w opcji z czujni-
kiem zmierzchu. Jeden słupek blix z czuj-
nikiem zmierzchu wystarcza do obsługi 
wszystkich pozostałych lampek blix znaj-
dujących się w tej samej instalacji. 

 ● Plastic lamp fitted for steel posts with 
a cross-section of 80x80x2 mm.

 ● Equipped with an LED emitting natu-
ral, white light with a power output of 
4000 K.

 ● 12 V AC/DC power supply – connec-
tion without polarization.

 ● C o v e r e d  f r o m  t h e  t o p  w i t h  a 
black-colored metal peak.

 ● Lens height – 47 mm (total lens height 
with the fragment embedded in the 
post – 66mm).

 ● Water tightness class – IP65 

The post is also available with a twilight 
sensor. One blix post with a twilight sen-
sor is sufficient to operate all the other 
blix lights in the same installation.
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Blix Small Blix Small
 ● Lampka z tworzywa sztucznego 

pasująca do słupków stalowych o 
przekroju 80x80x2 mm. 

 ● Wyposażona w żarówkę LED emitu-
jącą naturalne, białe światło  o mocy 
4000 K.

 ● Wysokość klosza – 19 mm (łączna 
wysokość klosza razem z fragmen-
tem osadzonym w słupku – 52 mm)

 ● Górna część lampy zakryta jest 50 
mm fragmentem słupka stalowego 
o przekroju 80x80x2. Od góry zakry-
ta plastikowym daszkiem w kolorze 
czarnym. 

Słupek dostępny również w opcji z czujni-
kiem zmierzchu. Jeden słupek blix z czuj-
nikiem zmierzchu wystarcza do obsługi 
wszystkich pozostałych lampek blix znaj-
dujących się w tej samej instalacji. 

 ●  Plastic lamp fitted for steel posts with 
a cross-section of 80x80x2 mm. 

 ● Equipped with an LED emitting natu-
ral, white light with a power output of 
4000 K.

 ● Lens height – 19 mm (total lens height 
with the fragment embedded in the 
post – 52 mm)

 ● The upper part of the lamp is cov-
ered with a 50 mm section of the 
steel post with a cross-section of 
80x80x2. Covered from the top with 
a black-colored metal peak. 

The post is also available with a twilight 
sensor. One blix post with a twilight sen-
sor is sufficient to operate all the other 
blix lights in the same installation.
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Zasilacz oferowany przez
Konsport pozwala na skuteczne
uruchomienie do 5 lampek
Blix (BIG/Small).  
Ogród

Punktowe oświetlenie 
wybranych fragmen-
tów ogrodu lub małej 
architektury

Garden

Spot lighting of 
selected fragments of 
the garden or small 
architecture

Basen

Efektowne podświetle-
nie basenu lub oczka 
wodnego

Swimming pool

Effective illumination 
of the pool or pond

Podjazd

Doświetlenie wjazdu 
do garażu dla większe-
go komfortu 

Driveway

Additional lighting of 
a garage driveway for 
increased comfort 

Power supply offered by Konsport
allows  for the effective activation
of up to 5 Blix lamps (BIG / Small). 

Ogrodzenie

Dekoracyjne podświe-
tlenie wybranych frag-
-mentów ogrodzenia

Fencing

Decorative illumi-
nation of selected 
fencing sections

Furtka

Oświetlenie wejścia na 
posesję zwiększa po-
czucie bezpieczeństwa

Gate / wicket

Illumination of entry 
to your premises 
increases the feeling 
of security

Posesja

Identyczne słupy z 
oświetleniem na całej 
posesji dają wrażenie 
wizualnej spójności

Premises

Identical lighting posts 
for the entire pre-
mises provide visual 
coherence
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Wszystkie prezentowane materiały, w 
tym ulotki, reklamy, foldery, wystawy, 
mają charakter poglądowy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian technologicznych, 
służących polepszeniu jakości i funkcjo-
nalności produktów, bez konieczności 
powiadamiania Kupującego. Produkty 
zaprezentowane w folderze mogą mieć 
wyposażenie dodatkowe.

All the materials presented, including 
leaflets, advertisments, brochures, 
exhibitions are for reference

only. The Seller reserves the right to in-
trodu - ce technological changes for the 
improvement of quality and functionali-
ty of the products, without notifying the 
buyer. The products presented in the 
broshure may have extra equipmnet.

Paleta barw
Colors

Grafit Brąz

Konsport Majewscy
spółka jawna

ul. Kilińskiego 75
95-083 Kazimierz

REGON: 389090757
NIP: 831 164 156 7
+48 43 677 50 63
biuro@konsport.com.pl
www.konsport.com.pl


