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Prvi korak k postavitvi ograjnega sistema je pravilna izbira ograjnega materiala. 
Potrebno je poznati značilnosti ograjne trase in lastnosti ograjnega materiala, 
primernega za montažo...................................................................................................

POGOJI ZA USPEŠNO IZVEDENO MONTAŽO:

• pravilna izbira ograjnega materiala,
• pravilna priprava ograjne trase,
• pravilen pristop k montaži ograjnega sistema. 

Ograjna trasa in priprave le te, je neposredno
pogojena s situacijo terena, s katerim se 
soočamo na posameznem objektu. Ločiti 
moramo teren, kjer se bodo stebri 
ograjnega sistema točkovno betonirali v 
zemljino in teren, na katerem bo oz. je že 
pripravljen betonski parapet, na katerega 
bomo stebre ograjnega sistema vijačili.

AB parapeti se na vodoravnih terenih izdelajo tako, da so poravnani z nivojem zemljine oz. je vrh 
nad zemljino. V kolikor se odločite za izdelavo s končnim nivojem nad zemljino, je višino le tega 
priporočljivo uskladiti z želeno končno višino ograjnega sistema. Priporočamo, da se predhodno 
posvetujete o standardnih višinah ograjnih sistemov, saj izdelava ograjnega sistema nestandardne višine 
vpliva na ceno le tega........................................................................................................................................................

...več o izdelavi AB temelja na padajočem terenu na zadnji strani prospekta.
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Pravilno načrtovanje je pol izvedbe, zato je potrebno poskrbeti, da imamo pred 
pričektom montaže vse potrebno..................................................................................

ZADOSTNO ŠT. IZVAJALCEV

• priporačamo 3 člansko 
   ekipo.

DODATEN MATERIAL

• sidrni vijaki M8x115,
• zagozde za podlaganje 
   stebrov,
• zagozde za podlaganje
   ograjnih elementov
   (npr. lesene deske), 
• korekturni barvni sprej,
• beton.

POTREBNO ORODJE

vijačenje ograjnega sistema:
• vrtalnik,
• kotni brusilnik,
• primerne svedre,
• kladivo,
• zategovalni ključ,
• vodna tehtnica.
točkovno betoniranje
ograjnega sistema:
• sveder za izkop lukenj,
• lopata,
• samokolnica,
• vodna tehtnica.

Različni ograjni sistemi potrebujejo raznovrsten pritrdilni in sidrni material, zato priporočamo, da se o njem 
predhodno posvetujete.

MONTAŽA S TOČKOVNIM BETONIRANJEM STEBROV

Montaža ograjnega sistema s točkovnim betoniranjem stebrov poteka v naslednjem zaporedju:

Uporabimo vrvico, ki jo 
potegnemo od začetka linije 
do konca, pritrjene na količke. 

Označimo lokacijo lukenj -
na 2,5 m. 

Postavitev stebrov, pritrditev 
panelov na steber s sponkami 
in začasno podprtje ograjnega 
sistema. 

Pri stebru Kočevar s skrito 
sponko pazimo na vogalne 
stebre – potrebno je odrezati 
del ojačitve - velja za 3D panel.

1. ZAKOLIČJE OGRAJNE TRASE. 2. OZNAČEVANJE IN IZKOP 3. SESTAVA OGRAJNEGA SISTEMA

4. VOGALNI STEBER 5. PRAVILNO PODPRTJE 6. VERTIKALNA PORAVNAVA 

Pravilno podprtje ograjnega
sistema pred betoniranjem.

Vertikalna poravnava in
umerjanje ograjnega sistema
pred betoniranjem.
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MONTAŽA Z VIJAČENJEM STEBROV

Montažo ograjnega sistema z vijačenjem stebrov pričnemo z montažo stebra v vogalu ograjne trase, saj 
ta določi ograjno linijo vseh nadaljnjih ograjnih elementov.

Običajno montiramo po sredini betonskega zidu.

 

2.    OGRAJNI PANEL JE PRAVILOMA ŽE VPET V STEBER

7. BETONIRANJE

Betoniranje ograjnega sistema. 

8. KONČNI POPRAVKI

Končni popravki in nameščanje
pokrovov v kolikor tega nismo
predhodno naredili.

Oporni material odstranimo,
ko se beton posuši - po nekaj
dneh.

9. POSTAVLJENA OGRAJA

1.    STEBER POSTAVI NA ŽELENO MESTO

     Ob napeto vrvico za lažje sledenje ravni liniji celotne ograjne trase.

4.    PONOVNO POSTAVIMO STEBER NA PREJ IZMERJENO LOKACIJO IN VSTAVIMO TER ZABIJEMO
       SIDRNE VIJAKE

3.    OZNAČIMO LOKACIJE ODPRTIN NA PETAH STEBROV IN IZVRTAMO LUKNJE ZA SIDRNE VIJAKE

     Za panelno ograjo uporabi sidrne vijake M8x115.

6.    MONTAŽO OGRAJNEGA SISTEMA NADALJUJEMO PO PRINCIPU ELEMENT - STEBER - ELEMENT -
       STEBER
       Stebrov ograjnega sistema praviloma ne vijačimo vnaprej!

       

5.    PRI ZATEGOVANJU MATIC SIDRNEGA VIJAKA SKRBIMO ZA TO, DA JE STEBER V NAVPIČNI LEGI

     Pomagamo si z vodno tehnico in nerjavečimi zagozdami.

7.    ZADNJI POPRAVKI

       Po končani montaži namestimo pokrove vijakov, stebrov in sponke. 
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PRIPRAVA PASOVNEGA TEMELJA NA PADAJOČEM TERENU

Na terenih z višinskim padcem, je potrebno za izdelavo AB parapeta predvideti eno izmed naslednjih 
možnosti izdelav:

 
VODORAVEN AB PARAPET S STOPNICAMI (VIŠINSKIMI PRESKOKI OZ. KASKADE)

• v primeru padca terena najprimernejši način izdelave, zaradi možnosti uporabe standardnih  
  ograjnih elementov in daljših stebrov cenovno najugodnejša različica v primeru terena pod
  naklonom,
• pri izdelavi AB parapeta moramo biti posebej pozorni na skladnost dolžine posameznih 
  segmentov z dimenzijami, potrebnimi za postavitev izbranega ograjnega sistema,
• v kolikor nismo, se lahko cena ograjnega sistema zaradi nezmožnosti uporabe standardnega
  ograjnega materiala poveča.
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Panelna ograja 3D s stebri 60x40 mm Panelna ograja 3D s stebri Kočevar 

AB PARAPET IZDELAN PO NAKLONU TERENA

AB parapet izdelan pod naklonom, še posebej, če je izdelan pod različnimi nakloni, terja največ
razmisleka o izdelavi in montaži ograjnega sistema;

• za izdelavo in montažo ograjnega sistema najmanj primeren betonski parapet,
• zaradi majhne možnosti uporabe standardnega ograjnega materiala, je lahko cena ograjnega
  sistema znatno višja.

Pritrditev sponke 60x40

Pritrditev sponke 
Kočevar


