
Firma Matpol oferuje 

atrakcyjne bramy 

i ogrodzenia  
 

Z czym kojarzy się mieszkańcom powiatu sokołowskiego firma Matpol? 
Matpol to przede wszystkim firma zajmująca się zaopatrzeniem firm 

i szkół w ubrania robocze i środki czystości. Firma działa od 1982 r.  
Obecnie firma rozszerzyła swoją działalność. Włączyła do swojej oferty 

produkcję bram i ogrodzeń. Firma przygotowuje swoje wyroby głównie na 

rynek niemiecki i polski. Większość produkcji sprzedawana jest na rynku 
polskim z powodu niskiej wartości Euro.  

 

 

Dlaczego produkowane i oferowane przez firmę Matpol ogrodzenia i bramy 
są tak atrakcyjne? Spowodowane to jest coraz częstszą techniką 

wykonywania trwałych ogrodzeń na długie lata bez potrzeby konserwacji 
polegającej na ocynku i malowaniu proszkowym. Koszt ocynku 

i malowania proszkowego jest najniższy przy zastosowaniu rurki 3⁄8 cala. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firma Matpol stara się 
uwzględniać ich upodobania. Wykonuje również bramy i przęsła 

z kwadratu 14 mm jak i profilu 16-24 mm. Wykonuje także modne 
obecnie konstrukcje pod sztachety do bram i przęseł, jak również wyroby 

gotowe z drzewa sosnowego i olchy, malowane drewnochronem 
w wybranym przez klienta kolorze.  

 

Część klientów od frontu stawia ogrodzenia metalowe lub drewniane, 
natomiast boki działek i tył wykonuje się z siatki ocynkowanej jak i siatki 

powlekanej PCV, czy też modnego obecnie panelu ogrodzeniowego 
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wykonanego z drutu ocynkowanego lub malowanego proszkowo. 
Ogrodzenia panelowe i siatka sprawdzają się szczególnie przy 

ogrodzeniach boisk sportowych, szkół i osiedli mieszkaniowych. 
Ogrodzenia te są wykończone obrzeżami fundamentowymi, co daje 

estetyczny wygląd i długą trwałość. Ostatnio wykonaną inwestycją 
w Sokołowie Podlaskim było ogrodzenie przy Gimnazjum Nr 2, przy ul. 

Repkowskiej.  

 

Ogrodzenie niższe wykonane zostało z rurki 3/8 cala ocynkowanej 

i malowanej proszkowo i z panelu ogrodzeniowego czterometrowego 
z drutu ocynkowanego i malowanego proszkowo. Ponadto w swojej ofercie 

firma posiada ławki dwu i trzyosobowe wolnostojące, z możliwością 

betonowania. Są one ocynkowane i bardzo trwałe. Oferowane ławki są 
przede wszystkim przeznaczone dla szkół, urzędów miast, gmin 

i powiatów, spółdzielni mieszkaniowych, ale i dla indywidualnego klienta.  

 

Firma Matpol zajmuje się również montażem swoich wyrobów. Wielu 

klientów chce bowiem płacić za produkt skończony, za inwestycje 
wykonane pod klucz. Firma klientowi oferuje wykonanie fundamentów 

i podmurówki tradycyjnej (wykończonej tynkiem żywicznym, obłożonej 
klinkierem, pomalowanej jak i pokrytej blachą malowaną proszkowo). 

Istnieje też możliwość przygotowania podmurówki z kamienia polnego. 
Zapraszamy klientów do zapoznania się z naszą ofertą na stałej 

ekspozycji, która znajduje się w Sokołowie Podlaskim przy ul. 
Węgrowskiej (naprzeciwko Cukrowni, obok Dar-Gazu). Ekspozycję można 

oglądać w godz. 6.00-20.00. Telefon grzecznościowy: 501 626 926 lub 
kontakt: Hurtownia Ubrań Roboczych MATPOL ul. Piłsudskiego 13B 

(naprzeciwko Topazu). Tel. 25 787 26 87 

Serdecznie zapraszamy!  
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