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Prezentujemy Państwu niewielki fragment oferty firmy Decaro. 
Od ponad 10 lat zajmujemy się projektowaniem, produkcją,  do-
stawą i montażem profesjonalnych i sprawdzonych produktów tj. 
Schodów systemowych, bram i ogrodzeń oraz balustrad.  Produk-
ty które oferujemy dostarczamy jako towar do  indywidualnego 
montażu, bądź z montażem realizowanym  przez naszych Partne-
rów na terenie całego kraju oraz Europy. 

Wstęp
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W Decaro, stworzyliśmy unikalne oprogramowanie, dzięki któ-
remu możliwe będzie, jeszcze przed złożeniem zamówienia, 
sprawdzenie, jak wybrany produkt  będzie się prezentować.  
Po zatwierdzeniu danego układu i zastosowanej wersji materia-
łowej,  generowany jest kosztorys z listą wybranych pozycji oraz 
projekt graficzny.
Wizualizacja posiada wymiary, dzięki czemu będzie ją można wy-
korzystać m.in. przy samodzielnym montażu lub sporządzając pla-
ny architektoniczne.

Zaprojektuj to, 
czego potrzebujesz
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Wszystkie  produkowane przez nas schody posia-
dają obliczenia konstrukcyjne potwierdzające ich 
prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie zgodnie 
z aktualnymii przepisami prawa budowlanego i obo-
wiązującymi normami.

Jakość
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Bramy i ogrodzenia
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W Decaro przywiązujemy najwyższą wagę do 
bezpieczeństwa użytkowników. Do naszych 
bram montujemy wysokiej klasy lampy sygna-
lizacyjne o niskim poborze mocy. Listwy  bez-
pieczeństwa  w połączeniu z zestawem foto-
komórek,  pozwolą na użytkowanie bram w 
miejscach o dużej intensywności ruchu, bez 
obaw o bezpieczeństwo pojazdów i osób z nich 
korzystających.

Gwarancja wieloletniej pracy ( zastosowanie 
najwyższej jakości zestawów napędowych i 
sterujących  znanych  i renomowanych marek 
tj. Came, Somfy zapewnia naszym bramom 
długoletnie działanie w najcięższych warunkach 
atmosferycznych .

Bezpieczeństwo 

Najwyższej klasy 
podzespoły
i mechanizmy
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Wszystkie bramy produkowane w Decaro są podda-
wane procesom cynkowania. Jako najwyższy stan-
dard wykonania sugerujemy metodę Duplex czyli 
kompleksowy,  specjalny proces przygotowania pro-
duktu,  cynkowania i lakierowania proszkowego. Taki 
zabezpieczenie antykorozyjne  gwarantuje wieloletnią 
odporność na korozję a dzięki zastosowaniu wysokiej 
jakości farb  - estetyczny wygląd. 
Elementy szczególnie narażone na uszkodzenia me-
chaniczne wykonaliśmy  z najwyższej klasy stali szla-
chetnych.

Duża żywotność 
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Gwarancja wieloletniej pracy (zastosowanie najwyższej jakości zestawów napędowych  
i sterujących  znanych  i renomowanych marek tj. Came, Somfy zapewnia naszym bra-
mom długoletnie działanie w najcięższych warunkach atmosferycznych .

Skorzystaj z bogatej oferty systemu ogrodzeń. 
Stwórz jednolite stylistycznie 
i funkcjonalne ogrodzenie.
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Clasic 1

Clasic 1

Modern 3

Modern 6
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Schody metalowe 
systemowe 
Schody metalowe 
systemowe 
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System schodów metalowych, to szeroka 
gama produktów. W jej skład wchodzą zarów-
no schody przemysłowe cynkowane o prostym 
układzie,  jak i schody o wysokim standardzie 
wykonania i nowoczesnym wzornictwie stoso-
wane w domach prywatnych czy budynkach 
użyteczności publicznej . Możliwość wyboru 
wśród takich materiałów jak stal, szkło, czy szla-
chetne gatunki drewna , dają Państwu szeroki 
wachlarz opcji i gwarancję dopasowania ich do 
Waszych indywidualnych oczekiwań.
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Schody przemysłowe
Schody ewakuacyjne
Schody na indywidualne zamówienie
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Wybieraj spośród 
wielu dostępnych 
kształtów i układów 
schodów.”
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W Decaro wierzymy w innowacje, najlepszy design, najwyższej jakości materiały oraz 
wykwalifikowaną kadrę. Kreatywność i nieszablonowe pomysły były zawsze naszymi 
priorytetami. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany -  my również.
Zespół Decaro  dysponuje wszelkimi narzędziami aby zaprojektować nawet najbardziej 
spektakularne i śmiałe pomysły na schody.

Schody na indywidualne zamówienie 



19



20

Balustrady balkonowe to jedna z naszych specjalizacji, w ofercie znajdziecie Państwo 
zarówno balustrady szklane, odpowiadające aktualnym trendom w architekturze jak  
i inne rodzaje wypełnień tj. z  blach ozdobnych, czy metalowych profili.  Oferowane 
balustrady cechują przemyślane rozwiązania techniczne, dbałość o detale i estetyczne 
wykończenie, a zastosowanie systemowych rozwiązań konstrukcyjnych czyni je pro-
stymi w montażu.

Balustrady metalowe 
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Balustrada stalowo-szklana BSS.01-04.A



Balustrada stalowo-szklana BSS.01-04.A

L.p symbol materiał sposób wykończenia
Profile 
konstrukcyjne

Rodzaje szkła
Dostępne 
wysokości 

Wersje 
montażowe

1.

BSS.01.A

Stal St3s

cynkowanie

60x30 mm
40x40 mm 
60x60 mm

4.4.1 float, 4.4.1 mat, 
4.4.1 esg vsg, 4.4.2 
esg vsg, 4.4.2 esg 
vsg mat

1100 mm
do boku balkonu od 
góry balkonu

Cynkowanie 
i lakierowanie 
proszkowe

2.

Stal nierdzewna 
304/3163.

4.

BSS.02.A

Stal St3s

cynkowana

60x30 mm
40x40 mm 
60x60 mm

4.4.1 float, 4.4.1 mat, 
4.4.1 esg vsg, 4.4.2 
esg vsg, 4.4.2 esg 
vsg mat

1100 mm
do boku balkonu od 
góry balkonu

Cynkowana 
i lakierowana 
proszkowo

5.

Stal nierdzewna 
304/316

szczotkowana /
polerowana6.

7.

BSS.03.A

Stal St3s

cynkowana

60x30 mm
40x40 mm 
60x60 mm

4.4.1 float, 4.4.1 mat, 
4.4.1 esg vsg, 4.4.2 
esg vsg, 4.4.2 esg 
vsg mat

1100 mm do boku balkonu

lakierowana 
proszkowo8.

Stal nierdzewna 
304/316

szczotkowana /
polerowana

9.

10.

BSS.04.A

Stal St3s

cynkowana

60x30 mm
40x40 mm 
60x60 mm

4.4.1 float, 4.4.1 mat, 
4.4.1 esg vsg, 4.4.2 
esg vsg, 4.4.2 esg 
vsg mat

1100 mm do boku balkonu 

lakierowana 
proszkowo11.

Stal nierdzewna 
304/316

szczotkowana /
polerowana

12.

Kolory z palety RAL

Kolorystyka
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Bariery drogowe stosuje się wszędzie tam gdzie istnieje ko-
nieczność ochrony pieszych przed upadkiem z wysokości. Sto-
suje się je także dla oddzielenia ciągów pieszych, jako bariery 
na przepustach,  nasypach czy dla odgrodzenia poszczególnych 
stref w magazynach czy halach przemysłowych.
Oferujemy bariery z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego,  pali-
sadowe z prętów metalowych oraz bariery z wypełnieniem wg 
standardów przemysłowych.

Bariery drogowe 
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Zostań naszym partnerem handlowym.
Decaro stale rozbudowuje swoją sieć partnerów handlowych. Nasi nowi współpracownicy mogą 
liczyć na profesjonalne wdrożenie oraz stały dostęp do zaplecza marketingowego. Zdecydowanie 
pomocny jest również pakiet startowy, na który składają się zestawy próbek oraz ekspozytory pro-
duktów naszej firmy. Architektom i biurom projektowym oferujemy dostęp do obszernej bazy pro-
jektów i wizualizacji. Nasza aplikacja DeVizz 3d, pozwala handlowcowi bądź  Klientowi na zaprojek-
towanie schodów, bram czy  ogrodzenia, sporządzenia kosztorysu oraz wizualizacji i podglądu 3 d w  
kilka minut, a bogata oferta pozwala stworzyć ciekawe stylistycznie i funkcjonalne rozwiązania, dla 
szerokiej grupy Klientów. Partnerska, transparentna współpraca, na którą składa się m.in. jednolita 
polityka cenowa to dla nas priorytet. Dzięki elastycznemu modelowi biznesowemu oraz atrakcyj-
nym warunkom współpracy systematycznie powiększamy grono Firm Partnerskich.



ul. Średnia 15
26-600 Radom

NIP: 796-244-60-27

Dział handlowy
email: sales@decaro.pl
tel. 0048 724-583-292

Administracja
email: administracja@decaro.pl

tel. 0048 725-583-292

Transport i dystrybucja
email: dystrybucja@decaro.pl

tel. 0048 603-583-291

Reklamacje
email: reklamacje@decaro.pl


