
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ МРЕЖИ  

• Всички стълбове се замонолитват  

предварително в земята.  
 
• Носещите стълбове се поставят: 
  - в началото и края на оградата 
  - при всяка промяна на посоката на 
мрежата 
  - през 50m в права посока (фиг.1) 
 
• Междинните стълбове се поставят от 2.5 
до 3.0m (фиг. 2) 

3. Моля след монтиране на цялата ограда щателно проверете за евентуални надрасквания / наранявания на мрежата или на 
стълбовете и ако има такива то мястото трябва да се почисти и репарира със специален спрей (предлага се допълнително). 

фиг. 1 

След като сте монтирали стълбовете, размотайте 
мрежата и я захванете за първия стълб (фиг.6) чрез 
специалните иноксови клипсове, използвайки клещите за 
монтаж  (фиг.8). 
Захващането на мрежата към първия/последния или към 
ъгловия/носещия стълб става на всеки хоризонтален тел 
на мрежата (фиг.7)   

междинен стълб ъглов/носещ стълб 

подпорен стълб 

Всеки носещ стълб се подсилва с подпорен 
във всяка посока на обтягане.  
Захващането се осъществява на разстояние 
2/3 от височината на стълба (фиг.3, 4 и 5). 
 

фиг. 2 

фиг. 3 фиг. 4 

фиг. 6 фиг. 7 фиг. 8 

фиг. 9 След като сте захванали мрежата за първия стълб, 
опънете добре на ръка или със специалния "гребен" за 
изпъване на мрежата (фиг.9) и започнете да монтирате  
клипсовете на междинните стълбове (фиг.10).  Броят на 
клипсовете, които се монтират на междинните стълбове 
зависи от височината и типа на мрежата (през ~50 см). 

фиг. 10 

фиг. 9 

Съединяването на две 
съседни ролки става пак 
чрез използването на 
иноксовите клипсове и 
със 5-10 см застъпване. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Монтирането на 
оградната мрежа 
става от външната 
страна на стълба! 
(фиг. 11) 

След цялостното монтиране 
на мрежата, тя се доизпъва 
чрез увеличаването на "V" 
образната извивка. 
 

2. Монтирането на оградната 
мрежа става винаги с "V" 
образната извивка надолу!  
(фиг. 12) 
 

фиг. 10 

фиг. 12 фиг. 11 

фиг. 5 

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 

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