
PB155
Ogrodzenie z wypełnieniem z blaszanych kasetonów /
Fence with a sheet metal panel filling



Opis systemu

Ogrodzenie PB155 wyróżnia się spośród innych 
produktów Konsport interesującym wypełnie-
niem.

Szerokie kasetony z blachy (każdy o wysokości 155 
mm) oddzielone są od siebie niewielkimi prześwi-
tami (15 mm). W ten sposób uzyskano efekt niemal 
pełnej, monolitycznej powierzchni. Ogrodzenie ma 
prostą i nowoczesną formę, dzięki czemu będzie 
świetnie współgrało z aktualnymi trendami archi-
tektonicznymi. Ogrodzenie PB155 wygląda solidnie, 
ale jednocześnie lekko.

System description

The PB155 fencing stands out from other Konsport 
products with an interesting filling. 

The wide sheet metal coffers (each 155 mm high) 
are separated by small clearances (15 mm). In this 
way, the effect of an almost complete, monolithic 
surface was achieved. The fence has a simple and 
modern form, thanks to which it will be in perfect 
harmony with the current architectural trends. The 
PB155 fence looks solid, but light at the same time.
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*Wizualizacje przedstawiają widok ogrodzenia od jego wewnętrznej strony (widok od posesji).
   The visualizations shows the view of the fence from its inside (view from the property). 3       



System w wersji „light”

Stworzyliśmy solidny produkt w rozsądnej cenie, 
którą udało się uzyskać „odchudzając” ogrodzenie 
z profili metalowych z pełnym wypełnieniem na 
rzecz kasetonu pozbawionego tylnej ściany. W ża-
den sposób nie wpływa to na trwałość produktu.

The system in the “light” version

We have created a solid product at a reasonable 
price, which we have managed to achieve by “slim-
ming” a fence made of metal profiles with full filling 
in favor of a coffer without a back wall. This does 
not affect the durability of the product in any way.

Najwyższa jakość

Ogrodzenie PB155 jest wykonane z najwyższej 
jakości materiałów. Stal ocynkowana i malo-
wanie proszkowe to gwarancja trwałości na 
długie lata.
 
System PB155 jest w pełni kompletny i pozwala na 
pełną aranżację linii ogrodzenia z użyciem przęseł, 
furtki oraz bram uchylnych, łamanych, jednoskrzy-
dłowych oraz klasycznych bram samonośnych.

Highest quality

 PB155 fencing is made of the highest quality mate-
rials. Galvanized steel and powder coating guaran-
tee durability for many years.

The PB155 system is fully complete and allows for 
a complete arrangement of the fence line with the 
use of spans, wicket and swing, folding, single-leaf 
gates and classic self-supporting gates.
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Cała gama dodatków

Mimo zastosowania lekkiego wypełniania oparte-
go o blaszane kasetony, model PB155 zachowuje 
wszystkie cechy ogrodzeń Konsport pozwalające na 
wykorzystanie automatyki bramowej oraz dodatków 
i akcesoriów komplementarnych takich jak Słupki EQ.

A whole range of accessories

Despite the use of light filling based on sheet metal 
coffers, the PB155 model retains all the features of 
Konsport fences allowing the use of gate automa-
tion as well as complementary accessories and ac-
cessories such as EQ posts.

Kompletny system - 
pełna linia ogrodzenia

Nowy produkt jest w pełni kompletny systemem 
i pozwala na pełną aranżację linii ogrodzenia z uży-
ciem przęseł, furtki oraz bram uchylnych, łamanych, 
jednoskrzydłowych oraz klasycznych bram samono-
śnych. Każdą realizację można wzbogacić o dodatko-
we akcesoria, które ułatwią codzienne użytkowanie.

Complete system - 
complete fence line

The new product is a fully complete system and al-
lows for a complete arrangement of the fence line 
with the use of spans, wicket and overhead gates, 
broken gates, single-leaf and classic self-supporting 
gates. Each implementation can be enriched with ad-
ditional accessories that will facilitate everyday use.

5       



Dodatkowe akcesoria 
do bram uchylnych i furtek

Lampka 
słupkowa Blix

Pochwyty ze stali 
nierdzewnej*

Lampa oświetlenio-
wa LED / Lampka 
Kanlux

Hydrauliczny samo-
domykacz

BLIX post lamp

Stainless steel handrails

LED lamp / 
Kanlux lamp

Hydraulic self-closer

Dostępna dla słupów o przekroju 80x80. 
Lampa dostępna w wersji Blix Small / 
Blix Big.

Masywne pochwyty z efektownej stali 
nierdzewnej dodają elegancji całej linii 
ogrodzenia. Dostępne w dwóch wy-
sokościach. Krótkiej, o wysokości zbli-
żonej do klasycznego pochwytu oraz 
długiej, licującej z dolną częścią ramy 
furtki oraz bramy uchylnej.

Umiejscowiona w górnej części słupka 
EQ, doskonale doświetla panel z wypo-
sażeniem.* Lampa zintegrowana z czuj-
nikiem zmierzchu będącym w zestawie.*

Prosty gadżet, który zadba o
bezpieczeństwo domu. Możliwość re-
gulacji tempa pracy oraz siły docisku.

Available for posts of diameters 80x80.
Lamp available in Blix Small / Blix Big.

Solid handrails made of impressive 
stainless steel make the whole fence 
line more elegant. They are available in 
two sizes. The shorter version of similar 
length as a conventional handrail, and 
the longer one, aligned with the bottom 
edge of the wicket and the swing gate.)

Installed in the upper part of the EQ 
post, perfectly illuminates the func-
tion panel. The lamp is integrated with 
a dusk sensor included in the set.*

A simple gadget that will keep you safe 
home. The ability to regulate the pace 
of work (speed) and pressure.

** Pochwyt długi w furtce i bramie uchylnej montowany jest zgodnie z wizualizacją (pochwyt montowany jest na równo z dolną ramą furtki lub bramy lub centralnie, na środku w 
równej odległości od górnej i dolnej krawędzi ramy) / The long handrail in the wicket and swing gate is installed in accordance with the visualization (the handrail is installed equal 

with the bottom frame of the wicket and the gate or centrally)  **Czujnik zmierzchu dostępny tylko w lampce LED. / The dusk sensor is only available in the LED lamp
6       



Additional accessories 
for up-and-over gates and wickets

Słupek EQ

Maskownica prze-
świtu między skrzy-
dłami

Uchwyt pod automa-
tykę bramową

Rygiel 
LOCINOX

EQ post

Cover plate of the 
clearance between the 
gate leaves

A bracket for the gate 
automation kit

LOCINOX 
latch

Dostępny w wariancie wąskim lub sze-
rokim wraz z 11 opcjami wyposażenia. 
Od klasycznych domofonów, przez 
szyfratory i czytniki linii papilarnych po 
rozwiązania oparte o bluetooth, RFID i 
łączność bezprzewodową.

Dodatkowe rozwiązanie zakrywające 
prześwit między skrzydłami bramy 
uchylnej. Masywna konstrukcja ma-
skownicy poprawia odbiór wizualny 
linii ogrodzenia.

Odpowiednio wzmocniony profil w wy-
pełnieniu bramę lub uchwyty do auto-
matyki pozwalają na łatwe wyposażenie 
bramy w napęd. W ofercie również w 
pełni kompatybilne napędy włoskiej 
firmy BFT odpowiednio dobrane do 
długości bramy, ciężaru, częstotliwości 
pracy oraz wygody użytkowania.

Rygiel do bramy uchylnej. Zapobiega 
otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony 
dodatkowo w rozwiązania uniemożli-
wiające otwarcie rygla z zewnątrz przez 
osoby niepowołane.

Available in two variants: narrow and 
wide, together with 11 optional pieces 
of equipment. Starting from conven-
tional intercoms, through digital code 
locks and biometric locks to solutions 
based on Bluetooth, RFID and wireless 
communication.

An additional solution that covers the 
clearance between the swing gate 
wings. Solid construction of the cover 
plate improves the visual impression of 
the fence line.

A sufficiently reinforced profile incor-
porated in the fence panels or brack-
ets for the gate automation kit allows 
for an easy installation of the drive in 
the gate. We also offer fully compatible 
drives from an Italian company BFT 
adjusted for the length and weight of 
the gate, its work frequency and user 
comfort.

Swing gate latch. It prevents the gate 
wing from opening. Additionally fitted 
with solutions which prevent opening 
the latch from the outside by unauthor-
ised people.

KONSPORT P82 7       



Dodatkowe akcesoria 
do bram samonośnych

Alternatywne górne 
prowadzenie

Zintegrowana płyta 
do bram samono-
śnych

Alternative 
top guide

Integrated self-sup-
porting gate board

Pozwala zrezygnować z konieczno-
ści stosowania słupków prowadzą-
cych. Prowadzenie górne może być 
montowane zarówno do muru, jak 
i do słupków o przekroju minimum 
100x100mm.

Alternatywne prowadzenie nie jest do-
stępne dla modeli ogrodzeń sztache-
towych (PS001, PS002, PS003) i lekkich 
palisad (PP001 N,W,C,CC, Verticale)

Dostępna tylko ze słupkiem z automa-
tem Konsport. Rozwiązanie ułatwia 
montaż bramy samonośnej za sprawą 
zintegrowanego wózka jezdnego, do-
branego idealnie do długości stosowa-
nej bramy.

It enables you not to use guiding posts. 
The top guide can be attached either 
to the wall or to posts of the minimum 
diameter of 100x100mm.

The alternative top guide is unavailable 
for the following models of palisade 
fences (PS001, PS002, PS003) and light 
palisades (PP001 N,W,C,CC, Verticale)

It is only available together with the 
post with an automatic drive made by 
Konsport. The solution facilitates instal-
lation of a self-supporting gate due to 
an integrated trolley perfectly selected 
as per the length of the gate.
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Additional accessories 
for self-suporting gates

Słupek z automatem

Podmurówka

Skrzynka na listyA post with the gate 
automation kit

Foundation

A bracket for the gate 
automation kit

Dostępny w wersji Basic i Premium. 
Pozwala na zamknięcie napędu bramy 
w solidnej konstrukcji słupka. Słupek 
chroni silnik przed wilgocią oraz dodat-
kowo pozwala na osadzenie bramy na 
zintegrowanej płycie do bram samono-
śnych Konsport. W wersji Premium wy-
posażony jest w lampkę sygnalizującą 
otwarcie bramy i doświetlającą wjazd.

W ofercie znajduje się kilka modeli 
podmurówek od najbardziej prostych 
i klasycznych po dekoracje z użyciem 
blachy oraz tynku dekoracyjnego.

Występuje w 2 wariantach. Klasyczna 
skrzynka na listy przytwierdzona na 
stałe do przęsła lub furtki oraz niewi-
dzialna skrzynka Konsport. W przy-
padku niewidzialnej skrzynki, wrzutka 
przytwierdzona jest bezpośrednio do 
przęsła, a skrzynka na listy znajduje się 
od wewnętrznej strony posesji.*

It is available in a Basic and Premium 
version. It allows for locking the gate 
drive in the solid construction of the 
post. The post protects the motor from 
moisture and enables embedding the 
gate on an integrated plate for Kons-
port self-supporting gates. The Premi-
um version is equipped with a lamp 
that signals the gate is being opened 
and illuminates the driveway.

The offer includes several models of 
foundations, from the simplest and 
classic ones to decorations using sheet 
metal and architectural plaster.

Available in two variants. A classic letter 
box permanently attached to the span 
or gate and an invisible Konsport box. 
In the case of an invisible box, the box 
is attached directly to the span, and the 
letter box is located on the inside of the 
property.*

** Skrzynka na listy Konsport oraz skrzynka InVisible dostępne są tylko z wybranymi modelami ogrodzeń. 
Konsport mailbox and InVisible mailbox are available only with selected fence models. P82 9       
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Akcesoria 

Accessories

Mechanizm bram łamanych 
Folding gate mechanism

Brakuje Ci miejsca na otwar-
cie klasycznej bramy uchyl-
nej? Wybierz bramę łamaną. 
Doskonale sprawdzi się w 
sytuacjach niewystarczającej 
ilości miejsca między świa-
tłem wjazdu, a budynkiem, 
wjazdem ze zbyt stromym 
podjazdem czy zakrętem tuż 
za bramą.

Have you got too little space 
to  open a  convent ional 
swing gate? Choose a folding 
gate. It will be an ideal solu-
tion whenever there is not 
enough space between the 
entrance and the building, 
the driveway is too steep or 
there is a turn right behind 
the gate.

Uchwyt do automatyki 
Bracket for the automatic drive

Akcesorium dedykowane 
dla lekkich palisad Konsport. 
Pozwala na montaż ramion 
automatów bramowych do 
skrzydła bramy. Konstrukcja 
zapewnia szerokie możliwo-
ści regulacji położenia uchwy-
tu dla uzyskania najlepszej 
pracy ramion automatu.

An accessory designed for 
light palisades from Kons-
port. It allows for attachment 
of the gate automation kits’ 
arms to the gate leaves. The 
construction ensures a varie-
ty of possibilities to adjust the 
bracket placement in order 
to achieve the most efficient 
work of the gate automation 
kits’ arms.

Słupek EQ 
EQ post

11 dostępnych opcji konfigu-
racyjnych ułatwi codzienne 
czynności. Otwieraj furtkę i/
lub bramę za pomocą apli-
kacji mobilnej (Android/iOS), 
wybierz opcję z szyfratorem 
lub czytnikiem linii papilar-
nych. Nie zapomnij również o 
dodatkach: efektownym wy-
paleniu numeru posesji wraz 
z podświetleniem, lampce 
LED oraz gniazdku elektrycz-
nym.

There are 11 configuration 
options to make your daily 
routines easier. Open the 
wicket and / or the gate with 
a mobile application (An-
droid/iOS), select options 
with a digital code lock or a 
biometric lock. Also, do not 
forget about extras: an im-
pressive laser-cut property 
number with a backlight, LED 
lamp and electric socket.
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Automatyka do bram 
Gates automotion

Pochwyt ze stali nierdzewnej 
Stainless steel handrail

Hydrauliczny samodomykacz 
Hydraulic self-closera

Otwieraj bramę pilotem lub 
aplikacją mobilną. Dobierz 
do swojej konfiguracji słupek 
z automatyką wyposażony w 
napędy włoskiej marki BFT. 
W ofercie dostępne napędy 
do bram samonośnych oraz 
uchylnych. Solidna konstruk-
cja słupka oraz niezawodne 
napędy BFT gwarantują bez-
awaryjną pracę przez długie 
lata.

Dopracuj najdrobniejszy de-
tal ogrodzenia. Zastąpi zwy-
kłe pochwyty efektowną stalą 
nierdzewną. Masywny kształt 
oraz prosty design dodadzą 
Twojemu ogrodzeniu wyjąt-
kowej elegancji.*

Prosty gadżet, który zadba o 
bezpieczeństwo domu. Moż-
liwość regulacji tempa pracy 
oraz siły docisku.

Open the gate with a remote 
control or mobile application. 
Upgrade your configuration 
with a gate automation kit 
post which includes a drive 
from the Italian brand BR. 
Our offer includes drives 
designed for self-support-
ing and swing gates. A solid 
construction of the post and 
reliable drives from BR guar-
antee faultless operation for 
many years.

Iron out even the smallest 
details of fence. Replace 
regular handrails with im-
pressive stainless steel ones. 
Their solid shape and simple 
design will make your fence 
remarkably elegant.

A simple gadget that will keep 
you safe home. The ability to 
regulate the pace of work 
(speed) and pressure.

* Pochwyt długi w furtce i bramie uchylnej montowany jest zgodnie z wizualizacją (pochwyt montowany jest na równo z dolną ramą furtki lub bramy lub centralnie, na środku * Pochwyt długi w furtce i bramie uchylnej montowany jest zgodnie z wizualizacją (pochwyt montowany jest na równo z dolną ramą furtki lub bramy lub centralnie, na środku 
w równej odległości od górnej i dolnej krawędzi ramy). / w równej odległości od górnej i dolnej krawędzi ramy). / The long handrail in the wicket and swing gate is installed in accordance with the visualization (the handrail is instal-The long handrail in the wicket and swing gate is installed in accordance with the visualization (the handrail is instal-
led equal with the bottom frame of the wicket and the gate or centrally).led equal with the bottom frame of the wicket and the gate or centrally).
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Akcesoria 
Accessories

Podmurówki i gabiony 
Foundations and Gabions

Postaw swoje ogrodzenie na 
solidnej konstrukcji. W ofer-
cie znajdziesz proste betono-
we płyty albo z fakturą imi-
tującą cegłę. Wolisz bardziej 
efektowny wzór? Sprawdź 
płyty XPS w wariancie z deko-
racją z tynku lub blachy polie-
strowej.

Build your fence on a solid 
construction. Our offer in-
cludes simple or brick tex-
tured concrete slabs. Would 
you rather go for a more im-
pressive pattern? Check the 
version of the XPS slabs with 
a plaster or polyester plate 
decoration.

Kolory specjalne 
Special colors

Paleta kolorów klasycznych to 
dla Ciebie za mało? Wybierz 
ogrodzenie w kolorze pokry-
tym strukturą metalizowa-
ną lub w wariancie struktur 
drobnych.

Is the regular colour chart 
not enough for you? Select a 
fence coated with a metallic 
paint or in the fine structure 
variant.

Maskownica do bram uchylnych 
Cover plate for swing gates

Dodatkowe rozwiązanie za-
krywające prześwit wystę-
pujący między skrzydłami 
bramy uchylnej. Masywna 
konstrukcja maskownicy za-
krywa cały prześwit, zapew-
niając większą prywatność. 
Dodatkowo poprawia wizual-
ny odbiór ogrodzenia, zwłasz-
cza w modelach o zwartej i 
zamkniętej konstrukcji.

An additional solution that 
covers the clearance between 
the swing gate leaves. The 
massive construction of the 
plate covers the whole clear-
ance, thus ensuring more pri-
vacy. In addition, it improves 
the visual appearance of the 
fence, especially in the case 
of the models of compact 
and closed construction.
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Lampa oświetleniowa LED 
LED lamp

Zintegrowana płyta do bram samonośnych 
Integrated board for self-supporting gates.

Rygiel LOCINOX 
LOCINOX latch

Alternatywne górne prowadzenie 
Alternative top guide

Lampka wyposażona w czuj-
nik zmierzchu. Pasuje do 
wszystkich 11 opcji słupka 
EQ Konsport. Wykonana ze 
stali nierdzewnej o tej samej 
fakturze jak każda opcja wy-
posażenia słupka EQ. Lampka 
doświetla panel z wyposaże-
niem słupka ułatwiając jego 
obsługę w nocy.

Dostępna tylko ze słupkiem 
z automatem Konsport. Roz-
wiązanie ułatwia montaż bra-
my samonośnej za sprawą 
zintegrowanego wózka jezd-
nego, dobranego idealnie do 
długości stosowanej bramy.

Rygiel do bramy uchylnej. 
Zapobiega otwarciu skrzydła 
bramy. Wyposażony dodat-
kowo w rozwiązania unie-
możliwiające otwarcie rygla z 
zewnątrz przez osoby niepo-
wołane.

Pozwala zrezygnować z ko-
nieczności stosowania słup-
ków prowadzących. Pro -
wadzenie górne może być 
montowane zarówno do 
muru jak i do słupków o prze-
kroju minimum 100x100mm. 
Alternatywne prowadzenie 
nie jest dostępne dla mode-
li ogrodzeń sztachetowych 
(PS001, PS002, PS003) i lek-
kich palisad (PP001 N, W, C, 
CC, Verticale).

A lamp equipped with a 
dusk sensor. It is compati-
ble with all the 11 options of 
the Konsport EQ post. It is 
made of stainless steel of the 
same texture as any other 
equipment option of the EQ 
post. The lamp illuminates 
the equipment panel which 
makes its night operation 
easier.

It is only available together 
with the Konsport gate auto-
mation kit post. The solution 
facilitates installation of a 
self-supporting gate due to 
an integrated trolley perfect-
ly selected as per the length 
of the gate.

Swing gate latch. It prevents 
the gate leaf from opening. 
Additionally fitted with solu-
tions which prevent opening 
the latch from the outside by 
unauthorised people.

It enables you not to use 
guiding posts. The top guide 
can  be  a t tached  e i ther 
to the wall or to posts of 
the minimum diameter of 
100x100mm. The alternative 
top guide is unavailable for 
the following models of pal-
isade fences (PS001, PS002, 
PS003) and light palisades 
(PP001 N, W, C, CC, Verticale).
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Słupki EQ 
EQ posts
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Mail box

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku
 ● Wypalenie numeru 

posesji w wyposażeniu

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku
 ● Wypalenie numeru 

posesji w wyposażeniu

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post
 ● Burning property number

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post
 ● Burning property number

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post

Skrzynka na listy
+ domofon

Mail box
+ intercom

Duża skrzynka 
na listy
+ videodomofon

Big mail box
+ video intercom

Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy

Mail box
+ video intercom
+ proximity reader
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4/2

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku
 ● Wypalenie numeru 

posesji w wyposażeniu

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post
 ● Burning property number

Duża skrzynka na listy 
dwuwrzutkowa  
+ videodomofon

Big mail box
+ video intercom

5 6 7

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku
 ● Wypalenie numeru 

posesji w wyposażeniu

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post
 ● Burning property number

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post

Duża skrzynka 
na listy
+ domofon
+ szyfrator

Big mail box
+ intercom
+ digital code keypad

Skrzynka na listy
+ domofon 
+ czytnik zbliżeniowy

Mail box
+ intercom
+ proximity reader

Duża skrzynka 
na listy
+ domofon
+ czytnik linii 
papilarnych

Big mail box
+ intercom
+ fingerprint door lock
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Duża skrzynka 
na listy
+ videodomofon
+ czytnik linii papilarnych

Big mail box
+ video intercom
+ fingerprint door lock

Duża skrzynka 
na listy
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy
+ bluetooth*

Big mail box
+ video intercom
+ proximity reader
+ bluetooth*

*opcja wymaga użycia aplikacji mo-
bilnej zewnętrznego dostawcy / the 
option requires the use of an external 
supplier’s mobile application

9 10

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku
 ● Wypalenie numeru 

posesji w wyposażeniu

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku
 ● Wypalenie numeru 

posesji w wyposażeniu

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post
 ● Burning property number

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post
 ● Burning property number

Słupki EQ 
EQ posts
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8 8/2

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku

 ● Lampka LED z czujnikiem 
zmierzchu / Lampka 
Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidualnym 

numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post

 ● Light with dusk sensor 
/ Kanlux Lamp

 ● 230V socket
 ● Plate with an individual 

number
 ● Burning number in EQ 

post

Duża skrzynka 
na listy
+ videodomofon
+ szyfrator

Duża skrzynka na listy 
dwuwrzutkowa 
+ videodomofon
+ szyfrator

Big mail box
+ video intercom
+ digital code keypad

Big mail box
+ video intercom
+ digital code keypad
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Duża skrzynka na listy
+ videodomofon 
obsługiwany przez 
aplikację mobilną 
(Android/iOS)
+ czytnik zbliżeniowy

Słupek EQ wyposażony w moduł WiFi, aplik-
ację na urządzenia mobilne (Android/iOS), 
a opcjonalnie także w zewnętrzny monitor IP 
sprawia, że to wariant dla najbardziej wymaga-
jących użytkowników.

EQ post Equipped with WiFi, application and optionally an exter-
nal monitor IP makes this the variant for the most demanding 
customers.

Big mail box
+ video Intercom
+ mobile App 
(Android/iOS)
+ proximity reader

 ● Lampka LED z czuj-
nikiem zmierzchu / 
Lampka Kanlux

 ● Gniazdko 230V
 ● Blaszka z indywidual-

nym numerem
 ● Wypalenie numeru 

posesji w słupku
 ● Wypalenie numeru 

posesji w wyposa-
żeniu

 ● Light with dusk sen-
sor

 ● / Kanlux Lamp
 ● 230V socket
 ● Plate with an individ-

ual number
 ● Burning number in 

EQ post
 ● Burn ing  property 

number

BESTSELLER11
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Z dodatkowym monitorem 
odbierzesz  połączenia 
wideodomofonowe nie 
tylko na smartfonie czy 
tablec ie ,  a le  także  na 
monitorze zamontowanym 
na stałe w domu.

J e d e n  m o n i t o r  m o ż e 
współpracować z kilkoma 
s t a c j a m i  b r a m o w y m i 
DoorBird.

Monitor oferuje doskonałą 
jakość transmisji  audio i 
wideo, a jego niewielkie 
wymiary i stylowy wygląd 
dopasowują go do niemal 
każdej aranżacji wnętrz.

Możl iwość umieszczenia 
cyfr, liter lub całego adresu 
w cześci wyposażenia słupka 
EQ.

W y p a l o n y  n a p i s  j e s t 
podświetlony panelem LED.

Possibility to put numbers, 
letters or the entire address 
in the equipment part of the 
EQ post

The burnt inscription is high-
lighted with an LED panel

Monitor IP 
DoorBird A1101  
 
Dostępny dla EQ 11 

IP DOORBIRD 
A1101 MONITOR  
 
Available for EQ 11

Dodatkowe akcesoria do Słupka EQ 
Additional accessories for EQ Post 

Cechy:

 ● 4-calowy wyświetlacz 
wykonany z odpornego 
na zarysowania szkła 
Gorilla Glass.

 ● prosty interfejs oparty 
o ikony

 ● możliwość personalizacji 
dzwonków

 ● prosta konfiguracja w 
oparciu o kody QR

 ● łączność internetowa w 
oparciu o skrętkę kom-
puterową lub bezprze-
wodową dzięki wbudo-
wanemu modułowi WiFi

 ● otwieranie drzwi i stero-
wanie innymi urządze-
niami

 ● historia odwiedzin 
 ● dostępa opcja z nabiur-

kową podstawką  
do monitora

With an additional moni-
tor, you will receive video 
door-phone calls not only 
on your smartphone or 
tablet, but also on a mon-
itor permanently installed 
at home. 

One monitor can work with 
several DoorBird door sta-
tions.

The monitor offers excellent 
quality of audio and video 
transmission, and its small 
dimensions and stylish de-
sign match it to almost any 
interior arrangement.

Features:

 ● 4-inch display made of 
scratch-resistant Gorilla 
Glass.

 ● simple icon-based inter-
face

 ● ability to personalize ring-
tones 

 ● simple conf igurat ion 
based on QR codes

 ● internet connect iv i ty 
based on a twisted-pair 
computer or wireless ca-
ble thanks to the built-in 
WiFi module

 ● opening doors and con-
trolling other devices

 ● visitor history 
 ● also avai lable with a 

desktop monitor stand 

Blaszka 
z indywidualnym 
numerem  
Plate with an individual 
number 

Dostępny dla wszystkich 
opcji słupka EQ. 
Available with each EQ post.

Dostępny dla wszystkich 
opcji słupka EQ 
Available with any EQ post. 

Wypalenie numeru 
posesji w słupku 
Burning number 
in EQ post

Wypalenie 
numeru posesji w 
wyposażeniu 
Burning property 
number

Dostępne dla opcji:  
1, 4, 6, 9, 10, 11 
Available for options: 
1, 4, 6, 9, 10, 11
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Słupek EQ z Lampą LED/ 
Blaszka z indywidualnym numerem 
EQ post with LED lamp/ 
Plate with individual numer

Wszystkie Słupki EQ w dowolnej konfiguracji (EQ lub BigEQ) 
są fabrycznie wyposażone w dodatkowy przycisk umiejsco-
wiony na wyczystce. Przycisk zlokalizowany jest w prawym 
górnym rogu wyczystki.

Przycisk może zostać połączony z elektrozaczepem i w ten spo-
sób umożliwiać otwarcie furtki/bramy od wewnętrznej strony 
posesji.* 

All EQ Posts in any configuration (EQ or BigEQ) are facto-
ry-equipped with an additional button located on the cleanout. 
The button is located in the upper right corner of the cleanout.

The button can be connected to an electric strike and thus 
enable the wicket / gate to be opened from the inside of the 
property.*

** *Nie dotyczy Słupka EQ w opcji 3. W przypadku opcji numer 3 do otwarcie posesji wykorzystywany jest brelok RFID
oraz czytnik zlokalizowany na wyczystce. / The button is not available for the EQ post in option number 3. In the case of option number 3,
an RFID tag and a reader located on the cleanout are used to open the property.
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*Wymaga dopłaty 
Requires additional payment

Wszystkie prezentowane materiały, w tym ulotki, reklamy, foldery, wystawy, mają charakter poglądowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technologicznych, 
służących polepszeniu jakości i funkcjonalności 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 introdu - ce technological changes for the 
improvement of quality and functionality of the products, without notifying the buyer. The products presented in the broshure may have extra equipmnet.

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

Paleta struktur 
drobnych i metalizo-
wanych
Metallized and 
structural colors

RAL 1028*

RAL 7021

RAL 7016 SD*

RAL 5010*

RAL 7016 SM*

RAL 7040

RAL 9005 SD*

RAL 9005

ANTYCZNE SREBRO* 
ANTIC SILVER*

RAL 3004*

RAL 7024*

RAL 7021 SD*

RAL 6005

RAL 8017 SM*

RAL 8017

RAL 9007 SD*

RAL 9006*

ANTYCZNA MIEDŹ* 
ANTIC COPPER*

RAL 3020*

RAL 7030

RAL 3004 SD*

RAL 8019

RAL 9010 SD*

RAL 9010*

RAL 7016

RAL 9005 SM*

Paleta barw
Color palette
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