
НОВА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА 
СГЛОБЯЕМА ОГРАДНА СИСТЕМА 

XCEL Fence Inc. - USA 

Модел "ASPEN" 
2 хоризонтални релси 

Модел "ASPEN" 
3 хоризонтални релси 

XCEL Fence Inc. е производител и доставчик на оградни продукти 

в Северна Америка.  
 
В системата е вложен специален и предварително инсталиран 
във всеки вертикален елемент законтрящ пружинен клипс 
"Secure Snap" от неръждаема стомана, което позволява по-бърз, 

лесен и сигурен монтаж. В допълнение към тази патентована 
технология, завършващите покрития на оградните елементи се 

изпълняват по 12–етапна технология.  
 
Всички производствени процеси са по стандарт ISO 9001, 

включително компютъризирана линия за прахово боядисване, 
която позволява полагането на надеждно висококачествено "без 

поддръжка" покритие, издържащо на всякакви атмосферни 
условия и температурни амплитуди.  



 

ЛЕСЕН и БЪРЗ МОНТАЖ 

Иновативните продукти XCEL са защитени с пълна 5-

годишна гаранция на покритията срещу дефекти в 
материалите и изработката.  
Изработени са изцяло от стомана и се характеризират с 

отличителен дизайн на готовия продукт, неизискващ 
никакви допълнителни обработки като боядисване, 

заваряване и др.  
Компонентите на оградната система са поцинковани 

отвътре и е положено покритието "Supreme Coat". 
XCEL е оградна система, изключително устойчива на: 

Бързият и лесен монтаж е голямо предимство в сравнение 
с инсталирането на традиционните декоративни оградни 
съоръжения.   
Оградата е лесна за транспортиране, тъй като е разглобена 

и се сглобява на обекта. Тя е пакетирана в плоски 
картонени опаковки, които я защитават от замърсяване и 

Оградната система XCEL е проектирана и изработена по най-

съвременните изисквания на дизайна. Тя е алтернативно 
решение на ковано желязо и заварените огради. 
 

Оградната система XCEL е уникална с това, че  позволява 

монтаж върху наклонен терен, като оградата върви по 
терена, а не на стъпала. 
Наклонът може да се регулира от 0º  до 22º 

Благодарение на съвременни и надеждни методи на 

сглобяване на паната към стълбовете чрез системата 
"SecureSnap", се избягват заварки, а оттам и корозия на 
тези места. Не са необходими специализирани 

инструменти или специални технически умения. 

УНИКАЛЕН ДИЗАЙН 

РЕГУЛАЦИЯ ПО ТЕРЕНА 

ПОКРИТИЕ и ЗДРАВИНА 

БЕЗ НИКАКВИ ЗАВАРКИ 

Защо да изберем оградите на XCEL? 

За контакти 

Тel.:  
GSM:   

 

e-mail: 

WEB: 

02 / 971 71 88 

0885 / 61 57 06 
0888 / 34 31 69 

info@ogradi.com 

WWW.OGRADI.COM 

РОСИМА ЕООД 

1151 София, ул. Висо №60 

Цена 

Изпратете ни запитване!  

 
С удоволствие ще изготвим 
конкретна оферта за Вас!  


