Producent ogrodzeñ
wykonanych metod¹ bezspawow¹

Cena
od
42,40
pln/m
b
WWW.KROSFENCING.EU

STAL IMPEX Sp. z o.o. jest firm¹,
która dziêki unikatowemu procesowi
produkcji metod¹ BEZSPAWOW¥
(NIEZGRZEWANE) wykonuje
ogrodzenia stalowe oraz ogrodzenia
metod¹ tradycyjn¹ poprzez
spawanie. Rozwi¹zanie to
gwarantuje identyczne ³¹czenia na
ka¿dym przêœle, przez co s¹ one
równe, g³adkie, estetyczne i
wytrzyma³e.

STAL IMPEX Sp. z o.o. produziert
Zäune in einem innovativen und
patentierten Verfahren ohne
Schweißnähte, wodurch eine volle
Wiederholbarkeit der
Produktionsabläufe und hohe
Qualität gewährleistet werden
können. Dieses Patent garantiert
identische Verbindungen in jedem
Feld. Die Felder sind gleichmäßig,
glatt, ästhetisch und langlebig.

Celem dzia³ania naszej firmy
zawsze by³a i jest satysfakcja
klienta. Oferowane przez nas
wyroby od lat ciesz¹ siê du¿ym
uznaniem a marka firmy gwarantuje
trwa³oœæ, solidnoœæ oraz wysok¹
jakoœæ realizowanych zleceñ.

Die von uns angebotenen
Erzeugnisse erfreuen sich seit
Jahren eines ausgezeichneten Rufs
und die Marke garantiert
Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und
eine hohe Qualität der Ausführung.
Unsere Zäune sind bis 3,0 Meter
hoch.

Wykonujemy ogrodzenia do 3,0m
wysokoœci. Posiadamy w ofercie
wiele ró¿nych modeli, a elegancki
wygl¹d zapewnia bogaty wybór
ozdób, dziêki którym nawet
najprostsze ogrodzenie wygl¹da
stylowo.
Wykonujemy ogrodzenia wed³ug
w³asnych wzorów lub na podstawie
dostarczonych projektów.
Do produkcji ogrodzeñ u¿ywamy
profili i rur zamkniêtych (pionowe
sztachety) fi18, fi30, 16x16, 18x18,
20x20 oraz 30x30, natomiast
w z m o c n i e n i a p o z i o m e ( t z w.
poprzeczki) wykonujemy z profili
35x20, 40x20 oraz 60x30.
W ofercie posiadamy równie¿
szeroki wybór furtek, bram
skrzyd³owych oraz przesuwnych do
produkcji których u¿ywamy, jako
sztachety pionowe, profile
zamkniête fi18, fi30, 16x16, 18x18,
20x20 oraz 30x30, natomiast
wzmocnienia poziome wykonujemy
z 35x20,
40x20 oraz 60x30,
natomiast wzmocnienie konstrukcji
bram i furtek z 40x40.
Za dodatkow¹ op³at¹ stosujemy
najlepsze zabezpieczenie
antykorozyjne: cynkowanie ogniowe
ogrodzeñ oraz malowanie
proszkowe. Dziêki takim
zabezpieczeniom bramy,
furtki
i przês³a zachowaj¹ swój
niezmieniony wygl¹d przez d³ugie
lata.
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In unserem Angebot haben wir über
90 verschiedene Modelle. Wir bieten
auch Sonderausführungen und
Sonderleistungen nach Wunsch des
Kunden an. Wir werden mit Ihnen
bei der Planung eines Tors, eines
Zauns oder irgendeines anderen
besonderen Produktes, das genau
Ihren Anforderungen entspricht,
zusammenarbeiten.
Wir können auch Zäune nach dem
Projekt des Kunden herstellen.
Zur Produktion der Zäune benutzen
wir Rohre und Profile: senkrechtProfile: 16x16, 18x18, 20x20 und
30x30 und Rohre: 18 und 30,
horisontal: Profile: 35x20, 40x20
und 60x30.
In unserem Angebot haben wir noch
viele Modelle von Pforten,
Schiebetoren, Drehtoren sowie
auch Drehflügeltüren.
Wir wenden den besten
Korrosionsschutz an: Verzinken und
Pulverbeschichtung.

STAL IMPEX Sp. z o.o. is a company
that produces steel fencing in a
unique NO WELDING process,
which guarantees perfect alignment
of each span to make them smooth,
pleasant to the eye and durable, at
the same time.
Customer’s satisfaction has always
been our main objective. Our
products have been widely
appreciated and our branch has
always been recognised because of
durability, reliability and high quality
we entail with each job.
We produce fences up to 3.0 m high.
Our offer includes more than ninety
different models. The wide array of
ornaments add style and elegance
to even the simplest fence project.
We p r o d u c e f e n c e s y s t e m s
according to our own patters or upon
customer’s design.
In the production we use profiles and
closed tubes (vertical pales) ø18,
ø30, 16x16, 18x18, 20x20 and
30x30. Horizontal supports (the socalled crossbars) are made of
profiles with the size: from 35x20,
40x20 and 60x30.
We also offer a wide selection of
wickets or swing and sliding gates in
which we use closed profiles ø18,
ø30, 16x16, 18x18, 20x20 and
30x30 as vertical pales. Horizontal
supports are made of square or
rectangular bars, depending on the
gate’s width and height.
The best anticorrosion protection
solutions, such as fire galvanisation
or powder coating paint, are extra
paid options that allow the gates and
fencing spans preserve their
properties for a long time. To match
the gates or wickets visually with the
spans, the filling can be adjusted to
individual span models.

STAL IMPEX Sp. z o.o. je firma,
ktorá vyrába oce¾ové oplotenia
unikátnym procesom výroby
metódou BEZ ZVÁRANIA (BEZ
ŠVOV).
Používaná
metóda
zaruèuje identickos spojov na
všetkých paneloch, vïaka èomu
sú rovné, estetické a majú dlhú
životnos.
Cie¾om našej spoloènosti vždy bola
a je spokojnos zákazníka. Naše
výrobky sa už roky tešia
vynikajúcej povesti a znaèka firmy
garantuje životnos, spo¾ahlivos a
vysokú kvalitu realizovaných
objednávok.
Vyrábame oplotenia do výšky 3,0 m.
Ponúkame viac ako devädesiat
rôznych
modelov
a
elegantný
dizajn, poskytujeme široký výber
ozdôb, takže aj ten najjednoduchší
plot vyzerá štýlovo.
Oplotenia
zhotovujeme
pod¾a
vlastných návrhov alebo na základe
dodaných projektov.
Na
výrobu
plotov
používame
uzavreté profily a rúry (vertikálne
lišty): ø18, ø30, 16x16, 18x18,
20x20, 30x30, horizontálne èasti
zhotovujeme
z
profilov: 35x20,
40x20, 60x30.
V ponuke máme tiež široký výber
bránok,
brán
krídlových
a
posuvných, na výrobu ktorých
používame pri vertikálnych lištách
uzavreté profily: ø18, ø30, 16x16,
18x18,
20x20,
30x30,
zatia¾
èo
horizontálne
èasti
posilòujeme
výrobou z profilov
štvorcového alebo obdåžnikového
prierezu v závislosti od výšky a
šírky brány.
Za príplatok poskytujeme kvalitnú
antikoróznu
ochranu:
žiarové
pozinkovanie plotov a farebný
náter práškovými farbami. Vïaka
takejto úprave si brány a plotové
panely udržia svoj nezmenený
vzh¾ad dlhé roky. Aby brány a
bránky vizuálne ladili s plotovými
panelmi, ich výplne zodpovedajú
jednotlivým modelom plotových
panelov.

ÎÎÎÎ Ñòàëü Èìïåêñ ÿâëÿåòñÿ
ïðîèçâîäèòåëåì ñîâðåìåííûõ
âîðîò è îãðàæäåíèé
èííîâàöèîííûì áåññâàðî÷íûì
ìåòîäîì (à òàêæå ñòàíäàðòíûõ
ñòàëüíûõ çàáîðîâ). Òàêîå ðåøåíèå
ã à ð à í ò è ðóå ò îä è í à êî â û å
ñîåäèíåíèÿ íà êàæäîé ïàíåëè,
ïîýòîìó îíè âûãëÿäÿò ýñòåòè÷íî è
õàðàêòåðèçóþòñÿ ïðî÷íîñòüþ.
Öåëüþ íàøåé êîìïàíèè åñòü
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé
êëèåíòà. Ïðåäëàãàåìûå íàìè
èçäåëèÿ â òå÷åíèè ìíîãèõ ëåò
ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ, à
ìàðêà êîìïàíèè ãàðàíòèðóåò
ñîëèäíîñòü, ïðî÷íîñòü è âûñîêîå
êà÷å ñòâî èçãîòîâëÿåìûõ
ïðîäóêòîâ.
Ïðåäëàãàåì çàáîðû âûñîòîé äî
3,0ì è áîãàòûé âûáîð ìîäåëåé.
Áëàãîäàðÿ ðàçëè÷íûì
äåêîðàòèâíûì ýëåìåíòàì çàáîðû
âûãëÿäÿò ñòèëüíî è ýëåãàíòíî.
Êðîìå òîãî, èçãîòàâëèâàåì çàáîðû
ïî èíäèâèäóàëüíûì ïðîåêòàì.
Îãðàäû KROSFENCING®
è ç ãî ò î â ë ÿ þ ò ñ ÿ è ç ê ð ó ãë û õ ,
êâàäðàòíûõ è ïðÿìîóãîëüíûõ
ïðîôèëåé (âåðòèêàëüíûå
ïðîôèëè): 16õ16, 18x18, 20x20,
30õ30, à òàêæå Ø18, Ø30;
(ãîðèçîíòàëüíûå ïðîôèëè) –
35õ20, 40x20, 60õ30.
Ïðåäëàãàåì øèðîêèé âûáîð
ê à ë è ò î ê è â î ð î ò, êî ò î ð û å
ïðîèçâîäèì èç èç êðóãëûõ,
êâàäðàòíûõ è ïðÿìîóãîëüíûõ
ïðîôèëåé (âåðòèêàëüíûå
ïðîôèëè): 16õ16, 18x18, 20x20,
30õ30, à òàêæå Ø18, Ø30;
(ãîðèçîíòàëüíûå ïðîôèëè) –
35õ20, 40x20, 60õ30; óêðåïëåíèå
êîíñòðóêöèè êàëèòîê è âîðîò –
40õ40.
Îãðàäû KROSFENCING® ìîæíî
ç à êà ç àò ü â í å î á ð à á îò à í í îì
ñîñòîÿíèè, èëè çà äîïîëíèòåëüíóþ
îïëàòó – îöèíêîâàííûå èëè
ïîêðàøåííûå, áëàãîäàðÿ ÷åìó
âîðîòà, êàëèòêè è çàáîðíûå ïàíåëè
áóäóò âûãëÿäåòü íåèçìåííî íî
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò.
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Bramy przesuwne

G³ównymi zaletami bram przesuwnych s¹ ich wysoka
funkcjonalnoœæ i estetyka. Poza tym tego typu bramy nie
wymagaj¹ du¿ej iloœci miejsca, gdy¿ przesuwaj¹ siê
wzd³u¿ linii ogrodzenia, co pozwala na monta¿ w bliskiej
odleg³oœci od gara¿u, wiaty. W przypadku bram
przesuwnych nie ma koniecznoœci czêstego
porz¹dkowania podjazdu z liœci, œniegu czy ga³êzi, gdy¿
brama przesuwa siê na niewielkiej odleg³oœci od
pod³o¿a dziêki czemu nie zostaje zablokowana przez
w/w przeszkody.

Bramy uchylne

Chc¹c daæ niepowtarzalny wygl¹d swojej posesji, nie
rezygnuj¹c przy tym z tradycyjnego charakteru
otoczenia, najlepszym rozwi¹zaniem jest brama
dwuskrzyd³owa z furtk¹, gdzie furtka mo¿e zostaæ
zamontowana w dowolnym miejscu ogrodzenia. Jest to
doskona³a alternatywa dla ogrodzeñ kutych, gdy¿
nasze produkty cechuje wysoka jakoœæ wykonania,
³atwoœæ monta¿u, trwa³oœæ i bezpieczeñstwo oraz
ni¿sza cena.
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Zastosowane profile poziome i pionowe
do przês³a ogrodzeniowego.
Proponujemy Pañstwu mo¿liwoœæ dokonania wyboru, z jakiego wymiaru profili stalowych, pionowych (tzw.
sztachet) oraz poziomych (tzw. poprzeczek) zostanie wykonane ogrodzenie. Umo¿liwia to precyzyjne
dostosowanie ogrodzenia do konkretnych potrzeb danego u¿ytkownika.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ skrêcania profili pionowych kwadratowych (tzw. sztachet) co daje im
niepowtarzalny wygl¹d i charakter.

Zastosowane profile
poziome i pionowe
do przês³a.
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Poziome
Pionowe
Poziome
Pionowe
Poziome
Pionowe

I
1
2
II
3
4
III
5
6

35 x 20
16 x 16
fi 18
40 x 20
18 x 18
20 x 20
60 x 30
30 x 30
fi 30

Ogrodzenia i balustrady produkowane metod¹ tradycyjn¹ - spawane
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Dane techniczne:

S1F

S2F

S3F

S4F

S2B

S3B

S4B

S2BP

S3BP

S4BP

S3P

S4P

S1BP

S2P

S1P

Wymiary: Brama uchylna: 4000x1250
Furtka: 1000x1250
Przês³o: 2000x1250
Brama przesuwna: 4000x1250

S1B

Sztachety pionowe: 18x18
Poprzeczki poziome: 40x20
Rozstaw sztachet pionowych: oko³o 12cm

System ogrodzeniowy STANDARD charakteryzuje prosta forma, zapewniaj¹ca bezpieczeñstwo.

Systemy ogrodzeniowe STANDARD

S1
S2
S3
S4

S7F

S8F

S7B

S8B

S9BP

S8BP

S7BP

S6BP

S8

S9P

S8P

S7P

S6P

S5BP

S7

S9F

S6F

S6B

S5P

S6

S9B

S5F

S5B

S5
S9
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Dane techniczne:

C1F

C2F

C3F

C4F

C2B

C3B

C4B

C4BP

40.078

C3

C4P

C3BP

C2BP

C1BP

Dodatki: Groty - 40.078

C2

C3P

C2P

C1P

Wymiary: Brama uchylna - 4000x1250
Furtka - 1000x1250
Przês³o - 2000x1250
Brama przesuwna - 4000x1250

C1B

Sztachety pionowe - 18x18
Poprzeczki poziome - 40x20
Rozstaw sztachet pionowych - oko³o 12cm

System ogrodzeniowy CLASSIC proponuje ogrodzenia zdobione grotami, które wizualnie upiêkszaj¹ otoczenie .

Systemy ogrodzeniowe CLASSIC

C1
C4

C5F

C6F

C7F

C8F

C9F

C5B

C6B

C7B

C8B

C9B

C9BP

C8

C9P

C8BP

C7

C8P

C7BP

C6BP

C5BP

C6

C7P

C6P

C5P

C5
C9
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Dane techniczne:

CE1F

CE2F

CE3F

CE4F

CE2B

CE3B

CE4B

CE2BP

CE3BP

CE4BP

CE3P

CE4P

CE1BP

Dodatki: Groty - 40.078
Koszyki - 12.082
Rozety - 13.007

CE2P

CE1P

Wymiary: Brama uchylna - 4000x1250
Furtka - 1000x1250
Przês³o - 2000x1250
Brama przesuwna - 4000x1250

CE1B

Sztachety pionowe - 18x18
Poprzeczki poziome - 40x20
Rozstaw sztachet pionowych - oko³o 12cm

System ogrodzeniowy CLASSIC EXTRA to propozycja dla osób bardzo wymagaj¹cych, ceni¹cych sobie estetykê otoczenia.

Systemy ogrodzeniowe CLASSIC EXTRA
40.078

12.082

13.007

CE1
CE2
CE3
CE4

CE7F

CE8F

CE7B

CE8B

CE9BP

CE8BP
CE8P

CE8

CE9P

CE7BP

CE7P

CE6BP

CE6P

CE7

CE9F

CE6F

CE6B

CE5BP

CE5P

CE6

CE9B

CE5F

CE5B

CE5
CE9
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Mocowania
MOCOWANIA TYPU “C”
Pozwalaj¹ na bardzo szybki i prosty monta¿ systemów
ogrodzeniowych, daj¹c mo¿liwoœci manewru w przypadku
niewielkich ró¿nic odleg³oœci miêdzy s³upkami. Mocowanie to
pozwala na monta¿ do s³upków betonowych i murowanych
za pomoc¹ œrub z ko³kami rozporowymi.

MOCOWANIA TYPU “L”
Mocowanie
pozwala na wiêkszy zakres regulacji
montowanego przês³a do s³upków betonowych jak
i stalowych, w szczególnoœci sprawdza siê przy kaskadowym
monta¿u ogrodzeñ.

S³upki ogrodzeniowe
Proponujemy Pañstwu nastêpuj¹ce wymiary s³upków ogrodzeniowych stalowych o przekroju kwadratowym i
prostok¹tnym, o ró¿nych d³ugoœciach i gruboœciach œcianki, które w standardzie s¹ wyposa¿one w zaœlepki
plastikowe. W zale¿noœci od zastosowanych mocowañ, s³upki poœrednie i koñcowe maj¹ po jednym otworze na
dole i górze s³upka, przechodz¹ce na wylot, natomiast s³upki naro¿ne posiadaj¹ po 2 otwory na dole i górze
s³upka, przechodz¹ce na wylot.
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S£UPKI OGRODZENIOWE/POSTS

WYSOKOŒÆ/HEIGHT [m]

40 x 40 x 3,0

2,0 / 2,5 / 3,0

45 x 45 x 2,0

2,0 / 2,5 / 3,0

50 x 50 x 2,0

2,0 / 2,5 / 3,0

60 x 40 x 2,0

2,0 / 2,5 / 3,0

60 x 40 x 3,0

2,0 / 2,5 / 3,0

60 x 60 x 2,0

2,0 / 2,5 / 3,0

80 x 60 x 3,0

2,0 / 2,5 / 3,0

80 x 80 x 2,0

2,0 / 2,5 / 3,0

80 x 80 x 3,0

2,0 / 2,5 / 3,0

Przyk³adowe elementy ozdobne
Dodatki pozwol¹ wzbogaciæ wygl¹d bram, furtek i ogrodzeñ.
W celu ustalenia rodzaju, ceny oraz mo¿liwoœci zastosowania danych elementów ozdobnych
w naszych ogrodzenia prosimy o kontakt z nasz¹ firm¹.

GROTY

40.092.01

40.092.01

40.078

40.002

40.012

40.045

40.080

40.053

40.210

40.211

40.212

40.154
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ROZETY

13.007

13.060

KOSZYKI

SPIRALE

12.082

10.096

10.101

KLAMKI

63.010

63.009

63.019
18

63.029

63.013

SZYLDY

63.112

63.113

63.109

63.110

63.106

63.107

RYGLE

64.053

64.063

64.064

ZAWIASY

61.001

fi

H

Nr katalogowy

20

70

61.120

24

80

61.124

30 100

61.130

61.010

61.012

61.027
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Ogrodzenia z rur i profili zamkniêtnych

Dodatkowe akcesoria:

2010
2000
80 81 130 112
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ZAWIASY

KOSZYKI

str. 13

str. 13

str. 12

RYGIEL GÓRNY

SZYLDY

ROZETY

str. 13

str. 13

str. 12

GROTY

SPIRALE

KLAMKI

str.11

str. 12

str. 12

min. 2000

980

1250

RYGIEL DOLNY

PRZÊS£O 200 x 125cm

4070
4020
2000

1030
1000
61

80

18

18

1250

130 112

130 112

min. 2000

min. 2000

1250

80 41

BRAMA UCHYLNA 400 x 125cm
FURTKA
100 x 125cm
4000

18

1250

91 130 112

BRAMA PRZESUWNA 400 x 125cm
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1030
1000

2010
2000
18

80

130 112

18

1250
min. 2000

min. 2000

980

1250

80 81 130 112

61

FURTKA
100 x 125cm

PRZÊS£O 200 x 125cm

4050
4000
2000
108
140 122
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min. 2000

1250

80

BRAMA UCHYLNA 400 x 125cm

4000

18

1250

91 130 112

BRAMA PRZESUWNA 400 x 125cm
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Instrukcja monta¿u bramy przesuwnej

zabetonowane w odpowiednim rozstawie. Najproœciej mo¿na to uzyskaæ zamawiaj¹c gotowe kotwy (pospawane w
odpowiedni sposób), mo¿na te¿ wykonaæ szablon powielaj¹cy rozstaw z wózków.
Na kotwach musz¹ byæ nakrêcone nakrêtki ( 1 szt. na ka¿dej), bêd¹ one s³u¿yæ do regulacji bramy.
Na prawid³owo wykonanym fundamencie ustawiamy podstawê bramy oraz bramê w pozycji oko³o po³owy otwarcia, tak
aby œrodek ciê¿koœci bramy znajdowa³ siê na podstawie. Nastêpnie nakrêcamy po 1 nakrêtce na ka¿d¹ kotwê.
Po³o¿enie bramy nale¿y ustaliæ równolegle do fundamentu oraz w linii prostej do s³upka koñcowego. S³u¿¹ do tego
nakrêtki na kotwach. Nale¿y tak przeprowadzaæ regulacjê, aby osi¹gn¹æ poziome po³o¿enie bramy w pozycji zamkniêtej.
Nastêpnie nale¿y wyregulowaæ rolki z tworzywa s³u¿¹ce do utrzymania bramy w pozycji pionowej.
Po zakoñczeniu regulacji brama powinna siê przesuwaæ lekko, ca³y czas stawiaj¹c równomierny opór, je¿eli tak jest to
brama zosta³a zamontowana w sposób prawid³owy.

?
Fundament pod bramê powinien byæ poziomy, stanowiæ g³adk¹ p³aszczyznê, bez pêkniêæ i innych wad. Kotwy musz¹ byæ

SPIRALE
str. 12

GROTY
str. 11

KOSZYKI
str. 12

ROZETY
str. 12

Dodatkowe akcesoria:

Przyk³adowy sposób monta¿u

*monta¿ nale¿y wykonaæ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej!
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1200

400

80

108
140

18

4020

ROZETY
str. 12

SZYLDY
str. 13

str. 12

str. 13

str. 11

GROTY
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RYGIEL DOLNY ZAWIASY
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Zamawiaj¹c bramê i s³upy z zawiasami regulowanymi otrzymujemy ³atwy w monta¿u komplet. S³upy nale¿y ustawiæ
w betonie w pionie, z odpowiednim rozstawie pamiêtaj¹c o szerokoœci zawiasów (nale¿y braæ pod uwagê wymiar bêd¹cy po³ow¹ d³ugoœci œruby regulacyjnej zawiasu) oraz
szczelinie pomiêdzy skrzyd³ami. Po up³ywie czasu niezbêdnego do zwi¹zania betonu (oko³o 4 tygodnie) mo¿na przyst¹piæ do monta¿u bramy na s³upach. Skrzyd³a nale¿y
zamocowaæ na zawiasach wk³adaj¹c sworznie. Nastêpnie nale¿y przeprowadziæ regulacjê skrzyde³ bramy. Reguluj¹c nakrêtkami regulacyjnymi na zawiasach nale¿y ustawiæ
odpowiedni luz pomiêdzy skrzyd³ami bramy oraz ustawiæ je w poziomie. Posiadaj¹c zawiasy regulowane mo¿na korygowaæ to ustawienie kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Monta¿ bramy z zawiasami regulowanymi

Bramy uchylne mog¹ byæ wyposa¿one w dwa rodzaje
zawiasów. Zawiasy toczone – klasyczne zawiasy, nie posiadaj¹
regulacji, wymagaj¹ przyspawania do s³upka. Zawiasy
regulowane – posiadaj¹ du¿y zakres regulacji, nie wymagaj¹
spawania do s³upka, je¿eli kupuje siê bramê ze s³upami na
s³upach s¹ ju¿ zamontowane elementy zawiasów, istniej¹
tak¿e wersje przykrêcane do s³upa. Jako producent bram
zdecydowanie polecamy u¿ywanie zawiasów regulowanych,
poniewa¿ eliminuj¹ one szereg problemów przy monta¿u
zwi¹zanych z dok³adnoœci¹ ustawienia s³upów, umo¿liwiaj¹
tak¿e korektê ustawienia bramy w przypadku wyst¹pienia
nieprawid³owoœci w jej dzia³aniu spowodowanych np.
dzia³aniem mrozu. Bramê zamontowaæ mo¿na tylko na
prawid³owo ustawionych s³upach.W przypadku monta¿u
bramy z zawiasami toczonymi nale¿y dok³adnie
sprawdziæ rozstaw pomiêdzy s³upami.
Ustawienie
s³upów musi uwzglêdniaæ szerokoœæ skrzyde³ bramy,
szerokoœci zawiasów oraz szczelinê pomiêdzy
skrzyd³ami niezbêdn¹ do prawid³owego zamykania siê
zamka. Zawiasy toczone nie posiadaj¹ ¿adnej regulacji,
dlatego nale¿y prace prowadziæ bardzo dok³adnie.
Skrzyd³o bramy nale¿y ustawiæ na podk³adkach np. z
drewna o gruboœci takiej jak wymagany luz od pod³o¿a.
Nastêpnie nale¿y za³o¿yæ jeden z zawiasów, nale¿y
bramê dosun¹æ do s³upa, ustawiæ na œrodku szerokoœci
s³upa oraz w pionie, przyspawaæ zawias do s³upka po
oko³o 1cm z ka¿dej strony. Za³o¿yæ dolny zawias,
sprawdziæ ustawienie bramy w pionie, przyspawaæ dolny
zawias do s³upa po oko³o 1 cm z ka¿dej strony. Je¿eli
brama jest dwuskrzyd³owa nale¿y czynnoœci powtórzyæ z drugim
skrzyd³em. Sprawdziæ dzia³anie bramy, czy otwiera siê lekko, czy
szczelina pomiêdzy skrzyd³ami jest prawid³owa, czy zamek dzia³a
prawid³owo. Je¿eli brama jest ustawiona prawid³owo nale¿y
dokoñczyæ spawanie zawiasów.

Instrukcja monta¿u bramy uchylnej
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Monta¿ furtki z zawiasami regulowanymi.
Zamawiaj¹c furtkê i s³upy z zawiasami regulowanymi otrzymujemy ³atwy w monta¿u komplet. S³upy
nale¿y ustawiæ w betonie w pionie, z odpowiednim rozstawie pamiêtaj¹c o szerokoœci zawiasów
(nale¿y braæ pod uwagê wymiar bêd¹cy po³ow¹ d³ugoœci œruby regulacyjnej zawiasu) oraz
szczelinie pomiêdzy skrzyd³em a slupkiem. Po up³ywie czasu niezbêdnego do zwi¹zania betonu
(oko³o 4 tygodnie) mo¿na przyst¹piæ do monta¿u furtki na s³upach. Skrzyd³o nale¿y zamocowaæ na
zawiasach wk³adaj¹c sworznie. Nastêpnie nale¿y przeprowadziæ regulacjê skrzyd³a furtki.
Reguluj¹c nakrêtkami regulacyjnymi na zawiasach nale¿y ustawiæ odpowiedni luz pomiêdzy
skrzyd³ami furtki a s³upkiem oraz ustawiæ je w poziomie. Posiadaj¹c zawiasy regulowane mo¿na
korygowaæ to ustawienie kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Instrukcja monta¿u furtki.
Furtki mog¹ byæ wyposa¿one w dwa rodzaje zawiasów. Zawiasy toczone – klasyczne zawiasy, nie
posiadaj¹ regulacji, wymagaj¹ przyspawania do s³upka. Zawiasy regulowane – posiadaj¹ du¿y
zakres regulacji, nie wymagaj¹ spawania do s³upka, je¿eli kupuje siê furtkê ze s³upami, na s³upach
s¹ ju¿ zamontowane elementy zawiasów, istniej¹ tak¿e wersje przykrêcane do s³upa.
Jako producent furtek zdecydowanie polecamy u¿ywanie zawiasów regulowanych, poniewa¿
eliminuj¹ one szereg problemów przy monta¿u zwi¹zanych z dok³adnoœci¹ ustawienia s³upów,
umo¿liwiaj¹ tak¿e korektê ustawienia furtki w przypadku wyst¹pienia nieprawid³owoœci w jej
dzia³aniu spowodowanych np. dzia³aniem mrozu.
Furtkê zamontowaæ mo¿na tylko na prawid³owo ustawionych s³upach.
W przypadku monta¿u furtki z zawiasami toczonymi nale¿y dok³adnie sprawdziæ rozstaw pomiêdzy
s³upami. Ustawienie s³upów musi uwzglêdniaæ szerokoœæ furtki i szerokoœci zawiasów oraz
szczelinê pomiêdzy skrzyd³em bramy a s³upkiem. Zawiasy toczone nie posiadaj¹ ¿adnej regulacji,
dlatego nale¿y prace prowadziæ bardzo dok³adnie. Furtkê nale¿y ustawiæ na podk³adkach np.
z drewna o gruboœci takiej jak wymagany luz od pod³o¿a. Nastêpnie nale¿y za³o¿yæ jeden
z zawiasów, nale¿y furtkê dosun¹æ do s³upa, ustawiæ na œrodku szerokoœci s³upa oraz w pionie,
przyspawaæ zawias do s³upka po oko³o 1cm z jednej strony. Za³o¿yæ dolny zawias, sprawdziæ
ustawienie furtki w pionie, przyspawaæ dolny zawias do s³upa po oko³o 1 cm z jednej strony.
Sprawdziæ dzia³anie furtki, czy otwiera siê lekko, czy szczelina pomiêdzy skrzyd³em a s³upkiem jest
prawid³owa, czy zamek zamyka siê prawid³owo. Je¿eli furtka jest ustawiona prawid³owo nale¿y
dokoñczyæ spawanie zawiasów.
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ZALECANY SPOSÓB MONTA¯U: nitonakrêtki montowane na
s³upkach. Wygodniejszy sposób monta¿u jest mo¿liwy po
zamówieniu przêse³ wraz ze s³upkami. W tym wypadku s³upki
mog¹ posiadaæ otwory w gwintem s³u¿¹ce do przykrêcenia
³¹cznika. Wystarczy umocowaæ ³¹czniki wewn¹trz poprzeczek
poziomych, nastêpnie przês³o mo¿na przykrêciæ do s³upków.

Instrukcja monta¿u przês³a ogrodzeniowego.
Monta¿ przêse³ ogrodzeniowych mo¿na przeprowadziæ tylko
na prawid³owo ustawionych s³upkach.
S³upki musz¹ byæ ustawione w pionie oraz posiadaæ
prawid³owy rozstaw. Do monta¿u przêse³ niezbêdny jest
odpowiedni luz pomiêdzy przês³em a s³upkami. £¹czniki
stosowane do monta¿u posiadaj¹ pewien zakres regulacji,
przez to pozwalaj¹ na odpowiednie ustawienie przês³a
pomiêdzy s³upkami.
Na s³upkach nale¿y wyznaczyæ miejsce, gdzie zamontowany
bêdzie ³¹cznik. Nastêpnie nale¿y w s³upkach wywierciæ otwory
monta¿owe. Ich œrednica zale¿y od u¿ytego blachowkrêta
mocuj¹cego.
£¹czniki nale¿y powk³adaæ do poziomych poprzeczek na
przêœle (na ka¿dym koñcu poprzeczki), nastêpnie nale¿y
w³o¿yæ œrubê mocuj¹c¹ ³¹cznik do przês³a oraz lekko
przykrêciæ nakrêtkê.
Przês³o nale¿y umieœciæ pomiêdzy s³upkami, ³¹czniki
przymocowaæ do s³upków wk³adaj¹c blachowkrêty do
uprzednio przygotowanych otworów.
Dokrêcamy blachowkrêty, nastêpnie korygujemy ustawienie
przês³a wykorzystuj¹c luz na ³¹cznikach. Po odpowiednim
ustawieniu przês³a dokrêcamy nakrêtki na poprzeczkach
poziomych przês³a.
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Ogrodzenia z k¹towników
Ogrodzenia te wykonywane s¹ tradycyjn¹ metod¹, poprzez spawanie, jako sztachety pionowe stosuje siê
k¹townik 18x18 lub 20x20, natomiast jako wzmocnienia poziome stosuje siê profil zamkniêty 25x15.

2010
2000

1030
1000

77,5

80

min. 2000

min. 2000

1250

1250

130 105

FURTKA
100 x 125cm

PRZÊS£O 200 x 125cm

4070
4020

min. 2000

1250

37,5
130 105

BRAMA UCHYLNA 400 x 125cm

4000

80

1250

87,5
130 105

BRAMA PRZESUWNA 400 x 125cm

26

G-2

G-1

G-3

PN E A
Ê
T
DOS CZENI
OÑ
K
Y
W

2010
2000
77,5

80

1030
1000

min. 2000

min. 2000

980

1250

1250

130 105

57,5
130 105

FURTKA
100 x 125cm

PRZÊS£O 200 x 125cm

4070
4020

min. 2000

1250

37,5
130 105

BRAMA UCHYLNA 400 x 125cm

4000

80

1250

87,5
130 105

BRAMA PRZESUWNA 400 x 125cm

27

Producent ogrodzeñ
wykonanych metod¹
bezspawow¹
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