
Dla koni, dla gospodarstw, dla hodowców

OGRODZENIA WINYLOWEOGRODZENIA WINYLOWE



Opis produktu

Winylowe ogrodzenia farmerskie to nowoczesne i oszczędne rozwiązanie, idealnie dostosowane 

do twojej posiadłości lub ogrodu. To najlepszy wybór dla hodowców koni, ale również dla tych, 

którzy chcą ogrodzić pole golfowe, boisko czy inny teren. 

Winylowe ogrodzenia przewyższają tradycyjne ogrodzenia wykonane z drewna lub stali dzięki:

wyeliminowaniu konieczności malowania, stosowania impregnacji czy zabezpieczeń 

antykorozyjnych

wysokiej odporności na wpływ warunków pogodowych, odporności na wilgoć, ujemne 

temperatury i promieniowanie słoneczne

łatwości utrzymywania w czystości

prostemu montażu

Kompletne przęsła

OWW4 OWW2

OWW3 OWN2

Ogrodzenie z czterema poprzeczkami
Rozstaw osi słupków 300 cm
 Przęsło obejmuje:
    - słupek o długości 220 cm 
    - cztery poprzeczki o długości 296 cm

Ogrodzenie z dwoma poprzeczkami:
Rozstaw osi słupków 300 cm
Przęsło obejmuje:
    - słupek o długości 220 cm 
    - dwie poprzeczki o długości 296 cm

Ogrodzenie z trzema poprzeczkami:
Rozstaw osi słupków 300 cm
Przęsło obejmuje:
    - słupek o długości 220 cm 
    - trzy poprzeczki o długości 296 cm

Ogrodzenie z dwoma poprzeczkami:
Rozstaw osi słupków 300 cm
Przęsło obejmuje:
    - słupek o długości 155 cm 
    - dwie poprzeczki o długości 296 cm
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Akcesoria

Elementy systemu

Słupek startowy i narożny

do mocowania poprzeczek

 220 cm
z 2, 3 or 4 otworami fabrycznymi

Słupek startowy i narożny 155 cm
z fabrycznymi 2 otworami 
do mocowania poprzeczek

Brama duża
- dwuskrzydłowa
- szerokość - 400 cm
- wysokość - 180 cm

Brama mała
- jednoskrzydłowa
- szerokość - 200 cm
- wysokość - 180 cm

Furtka
- szerokość - 150 cm
- wysokość - 180 cm

Daszek do słupka 
podstawowy

Daszek do słupka
New England

Daszek do słupka
Gotycki

Klej Cosmofen do PCV 200g
Do przyklejania czapek na słupki

OSW

OWB 4 OWB 2 OWF

AOU BI AOA BI AOG BI

KOWOSN
słupek narożny słupek startowy
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OWW3  
Przęsło z 3 poprzeczkami

AOA BI
daszek

OSW
Słupek startowy

KOW
Klej



Parapety Sp. z o.o. Piettrucha Group | 
98-235, ul. Przemysłowa 10, 
tel. 43 829 20 51, fax 43 829 23 55
Więcej informacji: 

Błaszki, www.pietrucha.pl

www.ogrodzeniadlakoni.pl

Instrukcja montażu

Montaż winylowego ogrodzenia farmerskiego jest bardzo prosty i może być przeprowadzony we 

własnym zakresie.

Proponowane Państwu ogrodzenia farmerskie mogą być montowane, w zależności od potrzeb, 

jako przęsła z 2, 3 lub 4 poprzeczkami. Przęsło ma długość 300 cm (wymiar od osi do osi słupka). 

Słupki ogrodzeniowe mają wymiar zewnętrzny 127 x 127 mm i posiadają fabrycznie wykonane 

otwory umożliwiające montaż poprzeczek.  Słupki zakończone są daszkami (do wyboru trzy 

rodzaje), które są montowane na wcisk z dodatkowym połączeniem klejowym.

 

Poprzeczki ogrodzeniowe mają wymiar zewnętrzny 38 x 140 mm i posiadają na końcach nacięcia 

(zatrzaski) umożliwiające ich połączenie ze słupkami. Długość poprzeczek wynosi 295 cm. 

W zależności od liczby poprzeczek wysokość ogrodzenia wynosi  95 cm dla przęsła z dwoma 

poprzeczkami i 140 cm dla przęsła z trzema lub czterema poprzeczkami. Słupki do ogrodzeń 

z dwoma poprzeczkami są wkopywane na głębokość 60 cm, a słupki do ogrodzeń z trzema lub 

czterema poprzeczkami na głębokość 80 cm. 

Zaleca się wypełnienie betonem wykopu po słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek 

ogrodzeniowy. W przypadku słupków bramowych, należy dodatkowo zastosować dwa pręty 

zbrojeniowe o przekątnej 12mm. 

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie pionowe słupków 

i współliniowość poszczególnych segmentów ogrodzenia. 

Zdjęcia


