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ONAS
Firma JONIEC® powstała 27 lat temu. Mottem przewodnim naszej firmy 
jest hasło: „Wyznaczamy nowe granice”. Ta maksyma motywuje nas 
do ciągłego doskonalenia poziomu naszych usług i dopracowywania  
jakości produktów. Każdego roku przygotowujemy nowe wyroby 
stworzone w oparciu o potrzeby i zapytania klientów. Obserwujemy  
zmieniające się mody i upodobania, aby móc oferować produkty, które 
dopasowują się do aktualnych trendów w architekturze. Staramy się, aby 
każdy klient czuł, że jest dla nas ważny; że na każdym etapie planowania  
i dokonywania zakupów może liczyć na naszą pomoc i wsparcie.

Zapraszamy do naszej firmy!



„Wyznaczamy nowe granice” to dewiza, która wyznacza nam drogę 
na różnych polach aktywności: nie tylko w codziennym życiu firmy, 
ale także w działaniach wspierających ciekawe projekty społeczne.  
Pomagamy lokalnej społeczności, wspieramy działania charytatywne, 
sponsorujemy młodych zdolnych sportowców. Promujemy ideę, że każdy 
z nas może pokonać bariery i trudności – wyznaczając swoje nowe granice.
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OGRODZENIAŁUPANE

GORC® de Luxe GL 22
GORC® de Luxe GL 38
GORC® de Luxe GL 22/8
GORC® de Luxe GL 38/8

GL22/GL38
STALOWY
daszek stalowy



Ogrodzenie łupane GORC® to autorski pomysł 
firmy JONIEC® wprowadzony na rynek polski 
w 2003 r.; zostało wyróżnione tytułem JAKOŚĆ 
ROKU w latach: 2011, 2014, 2016. 

GORC® DE LUXEGL22

GL22
CYTRYN
daszek żółty
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GL22
laVa
daszek czarny

GL22
kremowy
daszek kremowy

System ogrodzeniowy GORC® de Luxe GL22 to połączenie tradycyjnego 
wyglądu oraz nowoczesnego spojrzenia na architekturę ogrodową.  
Charakterystyczne pionowe i poziome spoiny widoczne na powierzchni 
łupanych bloczków tworzą unikalną estetykę słupków i podmurówki. 
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GL22
Onyx
daszek czarny

GL22
ALASKA
daszek czarny

GL22
Piryt
daszek kremowy
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GL22
getyt
daszek getyt

GL22
SILVER
daszek czarny

GL22
ONYX
daszek czarny
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GL22
CZARNY
daszek czarny

KOLORYSTYKA GL22OGRODZENIA

KOLORYSTYKA GL22DASZKI

piaskowy

alaska

onyx

piryt

cytryn

kremowy

getyt

golden

vera

lava

bronzyt

stalowy

czarny

silver

piaskowy

kremowy

żółty

brązowy jasny

brązowy ciemny

stalowy

czarnyonyx

getyt

piryt

bronzyt

czarny

łupane gładkie 

silver

vera

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.



GORC® DE LUXEGL38 GL38
golden
daszek brązowy jasny

Ogrodzenie łupane GORC® de Luxe GL38 to większa 
wersja systemu GL22. Ogrodzenie to pozwala na 
osiągnięcie masywnego i dostojnego charakteru  
otoczenia posesji.
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GL38 to elegancka i efektowna wizytówka domu. Możliwość łączenia  
elementów systemów GL22 i GL38 daje ogromne możliwości aranżacji  
i dopasowania ogrodzenia do architektury budynku. Ogrodzenie wyróżnione 
tytułem JAKOŚĆ ROKU w latach: 2011, 2014, 2016.

GL38
vera
daszek brązowy jasny

GL38
ONYX
daszek czarny
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GL38
alaska
daszek stalowy

GL38
bronzyt
daszek brązowy ciemny

GL38
Piryt/czarny
daszek czarny



24 25

GL38
PIRYT
daszek kremowy

GL38
VERA
daszek brązowy jasny

GL38
ONYX
daszek czarny

Ogrodzenie GORC® nadaje otoczeniu elegancji  
i wyrafinowania. Produkt ten w roku 2018 otrzymał  
certyfikat HOME ZONE Jakość i Niezawodność.
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GL38
PIASKOWY
daszek piaskowy

KOLORYSTYKA GL38OGRODZENIA

KOLORYSTYKA GL38DASZKI

piaskowy

alaska

onyx

piryt

cytryn

kremowy

getyt

golden

vera

lava

bronzyt

stalowy

czarny

silver

piaskowy

kremowy

żółty

brązowy jasny

brązowy ciemny

stalowy

czarnyonyx

getyt

piryt

bronzyt

czarny

łupane gładkie 

silver

vera

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.



GORC® DE LUXEGL22/8
GL38/8

GL22/8
PIRYT
daszek piryt

Ogrodzenie łupane GORC®, sztandarowy 
produkt firmy JONIEC®, wzbogaciło się 
o nowy element – bloczek o wysokości 8 cm. 
Daje to klientom dodatkowe możliwości 
aranżacji własnego ogrodzenia.
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Elementy systemu GORC® umożliwiają zbudowanie klasycznego ogrodzenia 
z wąskimi słupkami i niską podmurówką, pozwalają również na wzniesienie 
pełnego muru odgradzającego posesję od uciążliwego otoczenia.

GL22/8
piryt
daszek piryt

GL38/8
czarny
daszek czarny
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piryt

czarny

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA

łupane gładkie 

GL22/8 38/8

GL22/8 38/8

kremowy czarny

GL22/8
PIRYT
daszek piryt

DASZKI

OGRODZENIA

onyx

onyx

piryt czarny silver

silver

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.
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OGRODZENIAMODUŁOWE

ROMA CLASSIC
ROMA HORIZON
MODYŃ

ROMA CLASSIC
onyx
daszek onyx



ROMA 

Ogrodzenie ROMA to produkt, który doskonale 
wpasowuje się w aktualne trendy w budownictwie.  
Prostota i elegancja ogrodzenia idealnie współ-
grają z nowoczesną architekturą domów. 

ROMA CLASSIC
topaz
daszek topaz

CLASSIC



Produkt miał swoją premierę w roku 2016, ale już cieszy się dużą
popularnością wśród klientów. Ogrodzenie wyróżnione Medalem 
Targów DOM oraz tytułem HOME ZONE Jakość i Niezawodność.ROMA

CLASSIC
TOPAZ
daszek topaz

ROMA CLASSIC
gagat
daszek gagat
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ROMA CLASSIC
TOPAZ
daszek topaz

ROMA CLASSIC
ONYX
daszek onyx

Ogrodzenie ROMA nagrodzone zostało 
Złotym Medalem Międzynarodowych Targów  
Poznańskich.

ROMA CLASSIC
ONYX
daszek onyx
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ROMA CLASSIC
KOLORYSTYKA
OGRODZENIA

ROMA CLASSIC
KOLORYSTYKA
DASZKI

topaz onyx gagat

gagattopaz onyx

ROMA CLASSIC
onyx
daszek onyx

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.
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ROMA 

Ogrodzenie ROMA Horizon to system, który składa 
się z elementów o prostym, geometrycznym 
kształcie. Ogromną zaletą ogrodzenia jest prosty  
i szybki montaż.

ROMA HORIZON
onyx
daszek onyx

HORIZON
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ROMA HORIZON
KOLORYSTYKA
OGRODZENIA

ROMA HORIZON
KOLORYSTYKA
DASZKI

onyx piryt grafit

onyx piryt grafit

ROMA HORIZON
PIRYT
daszek piryt

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

platinum marengobiały

platinum marengobiały



MODYŃ

Ogrodzenie betonowe MODYŃ posiada charakterystyczny  
delikatnie zaokrąglony łukowy kształt bloczków.  
Ogrodzenie zbudowane z tych elementów cechuje  
łagodność kształtu i prostota kompozycji. Jego ogromną  
zaletą jest prosty i szybki montaż, co znacząco obniża 
koszty oraz skraca czas budowy.

MODYŃ
CZARNY
daszek czarny
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KOLORYSTYKA MODYŃOGRODZENIA

KOLORYSTYKA MODYŃDASZKI

czarny

MODYŃ 
CZARNY
daszek czarny

czarny

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.
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ELEWACJETOM

TOM 
stalowy
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TOM 
piryt

TOM 
stalowy
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Bloczki elewacyjne TOM mogą być wykorzystane do budowy ścian 
obiektów różnego typu. Sprawdzają się zarówno w budownictwie
mieszkaniowym (domki jednorodzinne, wielorodzinne, garaże),
jak i w budownictwie przemysłowym (elewacje budynków biurowych,
ściany budynków użyteczności publicznej). Charakterystyczna faktura
powierzchni nadaje budynkowi indywidualny, niepowtarzalny wygląd.

KOLORYSTYKA TOMELEWACJE

piryt stalowy

TOM 
stalowy

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

cytryn vera



59

PŁYTKIDEKORACYJNE

PIANO

PIANO
ONYX



Płytki elewacyjne i dekoracyjne PIANO doskonale 
sprawdzają się jako okładzina ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, kominów, kominków, murków, itp.

PIANO 
ALASKA

PŁYTKIPIANO
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PIANO  
PIRYT

Solidne i trwałe, a jednocześnie estetyczne i stylowe. 
Wieloletnia trwałość płytek PIANO pozwala uniknąć 
kosztów związanych z koniecznością regularnego  
malowania  i renowacji ścian.
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KOLORYSTYKA PIANOPŁYTKI

alaska piryt bronzyt czarny

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

PIANO  
BRONZYT
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PALISADY, BLOCZKI SKARPOWE I GAZONY
ARCHITEKTURAOGRODOWA

MOGIELICA 
PIRYT 



PALISADYMOGIELICA
STONE

STONE  
PIRYT 

Palisady to elementy małej 
architektury, które w subtelny 
sposób porządkują przestrzeń. 



Stanowią element dekoracyjny, który daje możliwość zaakcentowania  
różnorodnego ukształtowania powierzchni. Mogą być także wykorzystane 
do tworzenia umocnień skarp czy budowy tarasów o zróżnicowanych 
poziomach. Świetnie nadają się do obramowania trawników, wjazdów,  
parkingów, rabatów kwiatowych.

STONE  
GETYT 

STONE  
ONYX
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onyx

bronzyt

piryt

czarny

piaskowy

getyt

KOLORYSTYKA STONEPALISADY

onyx

bronzyt

piryt

silver

czarny

MOGIELICA  
PIRYT

KOLORYSTYKA
MOGIELICAPALISADY

piaskowy

vera

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.



BLOCZKI
RIOSKARPOWE RIO 

PIRYT 
daszek piryt

Bloczki RIO znakomicie sprawdzają się wszędzie 
tam, gdzie niezbędne jest wzmocnienie skarpy, 
wału lub zbocza. Bloczek w kształcie trapezu  
z łupanym licem pozwala na ułożenie przeróżnych 
linii: prostych, kołowych, falistych.
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Bloczki RIO można również zastosować w ogrodzie jako element 
dekoracyjny do budowy kwitnących zboczy, klombów, obramowań 
kwietników czy trawników.

KOLORYSTYKA RIO

KOLORYSTYKA RIO

BLOCZKI

DASZKI

onyx

piryt

pirytRIO 
PIRYT 
daszek piryt

onyx

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.
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Gazony to wyroby idealne do wykonania 
umocnień skarp i nasypów, do budowy ścian 
i murów oporowych, do ozdobienia parków 
i ogrodów w postaci klombów, obramowań 
kwietników i  trawników.MOONFLOR 

gazon czerwony

GAZONYMOONFLOR
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GAZONY

Zazębiające się profile gazonów zapewniają stabilne połączenie 
i umożliwiają dowolne kształtowanie budowanej powierzchni. 
Obsadzone kwiatami, iglakami, skalniakami tworzą przepiękną 
ozdobę otoczenia.

MOONFLOR 
gazon czerwony

KOLORYSTYKA
MOONFLORGAZONY

szary czerwony

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.
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PANELOWE I GABIONOWE
PRZĘSŁAOGRODZENIOWE

PANEL COMO 
ROMA clAssic GAGAT 
daszek  gagat



PRZĘSŁAPANELOWE

Przęsła panelowe metalowe to doskonały sposób 
na budowę ogrodzenia o nowoczesnym wyglądzie.

PANEL VERO
ROMA clAssic GAGAT 
daszek  gagat
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Można je zamontować na dwa sposoby: jako palisada (równolegle do powierzchni 
słupka) lub jako żaluzja (pod kątem). Odległości pomiędzy poszczególnymi panelami 
można regulować uzyskując większą lub mniejszą przezierność ogrodzenia. 

PROFIL 80/20
GORC® SILVER 
daszek  czarny

PANEL COMO 
GORC® GETYT 
daszek  getyt
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KOLORYSTYKA PANELPRZĘSŁO

PANEL VERO
ROMA CLASSIC GAGAT 
daszek  gagat

RAL 7042 RAL 9005RAL 7039 RAL 7016

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.



PRZĘSŁAGABIONOWE

Przęsła gabionowe to produkt, 
dzięki któremu ogrodzenie zyskuje 
niepowtarzalny wygląd.

PANEL LUCCA 
ROMA CLASSIC Onyx 
daszek  onyx
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Przestrzenie przęseł można wypełnić w całości 
(uzyskując pełne zasłonięcie) lub w części  
(uzyskując częściową przezierność ogrodzenia). 
Materiał, który można użyć do wypełnień to np. 
naturalny kamień, szkło, itp.

PANEL LUCCA 
ROMA CLASSIC  tOpAz 
daszek  topaz
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KOLORYSTYKA GABIONPRZĘSŁO

RAL 7042 RAL 9005RAL 7039 RAL 7016

W rzeczywistości kolory mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

PANEL LUCCA 
ROMA CLASSIC tOpAz 
daszek  topaz



PODMURÓWKIOGRODZENIOWE
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Zastosowanie podmurówek betonowych przy budowie ogrodzenia  
to doskonały sposób na znaczące ograniczenie czasu i kosztów jego 
budowy. Podmurówki mają wymiary dopasowane do wszystkich  
dostępnych na rynku paneli ogrodzeniowych z metalu, drewna, PCV, 
itp. Podmurówki betonowe mają także zastosowanie do budowy 
ogrodzeń z siatki.
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CHEMIADO BETONU

Impregnat do stosowania na nawierzchniach z betonu i kamienia. Preparat powoduje zwiększenie 
odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawia wygląd nawierzchni, wzmacnia jej 
kolor, zmniejsza ścieralność. Na okładzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skał naturalnych 
zaleca się wykonanie próby.

Klej do bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów. Spoiwo do klejenia i uszczelniania 
bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów. Mocno klejący, jednokomponentowy 
klej/uszczelniacz poliuretanowy. Posiada dobrą przyczepność do betonu, cegły, metalu i wielu  
innych podłoży.

Farba do malowania i renowacji powierzchni betonowych o bardzo dużej odporności   
na warunki atmosferyczne, wysokiej odporności na ścieranie i doskonałej przyczepności do 
podłoża  betonowego. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujących najwyższą 
jakość. Farbę polecamy do odświeżania daszków, które wraz z upływem czasu mogą stracić 
swój świeży kolor.

Specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania wykwitów węglanowych 
powstających w postaci białych plam i nacieków na produktach z betonu typu: bloczki  
ogrodzeniowe, okładziny ścienne, elementy skarpowe, gazony. Zalecany jest do oczyszczania 
powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem.

IMPREGNAT

KLEJ USZCZELNIACZ

FARBA

PREPARAT DO USUWANIA WYKWITÓW
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INSTRUKCJA BUDOWYOGRODZENIA
1. Wykop pod fundament
2. Fundament
3. Izolacje
4. Układanie bloczków
5. Klejenie bloczków

6. Zalewanie betonem
7. Daszek
8. Uszczelnianie klejem JONIEC®
9. Malowanie, impregnacja
10. Mocowanie furtki i bramy

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10
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O nas
Ogrodzenia łupane
· GORC® de Luxe GL 22
· GORC® de Luxe GL 38
· GORC® de Luxe GL 22/8, 38/8
Ogrodzenia modułowe
· ROMA CLASSIC
· ROMA HORIZON
· MODYŃ
Elewacje TOM
Płytki dekoracyjne 
· PIANO 
Architektura ogrodowa
· Palisady
· Bloczki skarpowe RIO
· Gazony
Przęsła
· Panelowe
· Gabionowe
Podmurówki ogrodzeniowe
Chemia do betonu
Instrukcja budowy ogrodzenia

3
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18
28
34
36
44
48
52
58
60
66
68
74
78
82
84
90
96
100
102

SPISTREŚCI
NOTATKI
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NOTATKI



+48 18 332 53 90
+48 602 539 182
joniec@joniec.pl www.joniec.pl

F.P.U.H. JONIEC®
Mieczysław Joniec
Tymbark 109
34-650 Tymbark


