
Монтиране на оградните пана в 
права линия:
• Монтирането се извършва в реда 
стълб-панел-стълб-панел…
• Изкопайте дупки за стълбовете на 
разстояние 202 см от център до 
център с размери 30 х 30 х 50 см 
(дълбочина)

Сглобете един ограден 
модул с два стълба на 
земята като броя на 
фиксаторите зависи от 
височината на оградата.

Сглобеният модул се поставя в 
първите две дупки, фиксира се и 
се нивелира хоризонтално и 
вертикално. (фиг. 3)
По продължение на терена се 
опъва водещ канап. (фиг. 4)
След като е нивелиран правилно 
се бетонира. (фиг. 5)

Поставете втория панел 
според нивото (фиг. 6), после 
фиксирайте и го закрепете за 
третия стълб  (фиг. 7) и така 
нататък.

Монтиране на оградни пана 
при наклонен терен -  
поставянето на паната става 
стъпаловидно. Стълбът 
"BEKACLIP" позволява да се 
променя нивото спрямо 
наклона на терена (фиг. 9 и 
10).

Монтиране на оградни пана под ъгъл:
За  образуване на ъгъл с оградните пана "BEKAFOR BASIC" или 
"BEKAFOR CLASSIC" се използва специален ъглов клипс (2).
За всички ъгли едното пано се поставя в жлеба на кола (А), а другото 
се поставя в захващащата страна на клипса (В). (фиг. 8)
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Бетонирайте стълбовете 
след като сте фиксирали и 
нивелирали правилно 
паната и стълбовете 
(фиг. 7).

При стъпаловиден 
монтаж с фундамент 
коловете се залагат на 
ниската кота.
(фиг. 10)
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При възникнали въпроси от Ваша страна по време на монтажните работи, моля свържете се с офиса на фирмата 
тел.: (02) 971 71 88; GSM: 0887 / 518 732 или 0885 / 615 706

Инструкция за монтаж на оградна система 
Bekafor Basic / Classic" върху "BEKACLIP" стълбове


