
Препоръчителното разстояние между земята и долния край на паното е около 5 см.  
Първото и последното осово разстояние трябва да бъде 250 cм или друго в зависимост от конкретния случай на обекта, но 
съобразено със спецификата при поставянето на съответното последно или първо пано (виж т. 6 и фиг. 6)  

                      6. Първото пано се поставя през целия  
                подложен фиксатор, както е показано на фиг. 6 
7. Винаги поставяйте по две пана върху подложен  
фиксатор в линията на оградата, както е показано на фиг. 7 
8. След като сте поставили най-долния и най-горен 
подложен фиксатор, поставете и съответните фиксатори  
за оградно пано и леко фиксирайте със "Security" болтa, но 
без да затягате до край! След като се уверите, че паната са  
подравнени и в правилното положение поставете останалите елементи на съответните места по височина на стълбовете (останалите 
подложни фиксатори, фиксатори за пана и "Security" болтове).  
9. Ако всички точки до тук са изпълнени, както е описано, можете да завиете всички болтове до край (фиг. 8)  

Принцип на монтиране на оградната система в права линия: Първо се бетонират стълбовете, а към тях се поставят паната   

4. Започнете тяхното бетониране, ако е необходимо стълбовете се подпират с подпори, докато изсъхне бетона 

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 

фиг. 5 

фиг. 9 

Инструкция за монтаж на оградна система  
"NYLOFOR 2D" и "NYLOFOR 2D SUPER" върху "D-LOX" стълбове 

София 1151; ул. Висо 60; тел.: (02) 971 71 88; е-mail: info@ogradi.com; WWW.OGRADI.COM 

ОГРАДНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

"РОСИМА" ЕООД   
Изключителен представител за България на  

1. Изкопайте в права линия дупки за 
стълбовете с размери 40 х 40 и дълбочина 
около 60 см на разстояние 252 см от център до 
център  
2. Изправете и нивелирайте стълбовете в 
изкопаните дупки, така че да се запази правата 
линия осовото разстояние между стълбовете 
от 252 см 
3. Уверете се, че стълбовете са в правилно 
хоризонтално и вертикалн положение  

(фиг.1 до фиг. 5) 

фиг. 1 фиг. 2 фиг. 3 

фиг. 4 

фиг. 5 

                     5. Монтирането на паната към стълбовете се осъществява посредством 3 елемента:  
                             5.1. подложен фиксатор - върху него се поставя паното по обозначения по-долу начин 
 

                              5.2. фиксатор за оградно пано - поставя се челно след паното 
 

                              5.3. "Security" болт - фиксира точното положение на елементи от оградната система 

фиг. 6 фиг. 7 фиг. 8 

фиг. 10 

Монтиране на оградни пана при наклонен терен -  поставянето на паната става стъпаловидно като трябва да се предвиди нова 
дупка с накатена гайка (фиг. 9 до фиг. 11) 
При стъпаловиден фундамент стълбовете се залагат на ниската кота (фиг. 12) 
За образуване на ъгъл използвайте два стълбa 

фиг. 11 

фиг. 12 


