Stalne ograje

PATURINA stalna ograja: odlična rešitev
Stalne ograje so primerne za pašnike, ki jih bomo uporabljali še desetletja. Električna ograja mora biti konstruirana tako, da nam ne
povzroča nobenih stroškov. Investicija v stalno ograjo je strošek, ki se nam povrne.

Alternative trdemu lesu:
• T-stebri
• Križni stebri
• Y-stebri
V primeru, da se ne bo uporabil trdi les,
pridejo za stalne ograje v poštev druge
možnosti. Upoštevajo se naj naslednja
priporočila za uporabo.
T-stebri: odlikuje jih neverjetna stabilnost.
Tako je pod normalnimi pogoji nemogoče,
da bi se T-steber prelomil ali upognil.
Za povečanje življenjske dobe stalnih ograj
je potrebno uporabiti visokokakovostne
izolatorje. Uničen izolator ali uničena žica
imajo za posledico vedno kratek stik.
Križni stebri: imajo lastnosti
samoizolativnosti, so odporni na vse
vremenske razmere in imajo vnaprej
zvrtane luknje. Idealni so za globoka, mehka
ali vlažna tla. V primeru plitkih, kamenjastih
ali zelo trdih tal se težko zabijejo v tla.
Y-stebri: možnosti uporabe so podobne,
kot pri T-stebrih, vendar so sestavljeni iz
vroče pocinkanega materiala. Primerni so
samo za stalne ograje z uporabo žic.
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Stalne ograje

Električna ograja brez izolatorjev?
PATURIN steber iz trdega lesa je steber, ki ima lastnosti samoizolativnosti. Taki steber se pri izgradnji ograj uspešno uporablja že več kot
25 let. Je tudi osnova za električno ograjo brez izolatorjev. Steber je naravni proizvod, ki se je impregniral brez pomoči strupenih snovi in v
zemlji zelo dolgo drži. Večna slaba točka, uničeni ali pokvarjeni izolatorji, to tukaj odpade. Samo na kotnih in nateznih stebrih iz običajnega
lesa se uporabijo visokokakovostni porcelanasti izolatorji.

Izkoristite tudi vi prednosti PATURINE stalne
ograje brez izolatorjev!
• Ugodnejše ograje v primerjavi s podobnimi;
• čas za montažo se prepolovi;
• zagotovljeno je večletno brezhibno delovanje;
• zelo visoka stopnja varnosti;
• majhna možnost poškodb;
• za vse vrste živali z vgradno višino od 0,90 do 1,60 m;
• PATURINA ograja se zlije z okolico;
• 10 let garancije,
• PATURIN trdi les se že več kot 25 let uspešno uporablja pri gradnji
električnih ograj.

10

leta

GARANCIJE

PATURIN steber iz trdega lesa - preverjena kvaliteta.
Varna in trajna pritrditev žice na klip omogoča ograjo brez izolatorjev.
Problemi s škodami na izolatorjih so stvar preteklosti.
PATURA vam daje 10 let garancije na take ograje.
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Stalne ograje iz trdega lesa

10

Izolator za stalne ograje
Za žično ograjo
UV obstojen, stabilen izolator iz umetne mase,
montaža s kaveljčki; črn
Nasvet za montažo
Če ograja poteka v krogu, mora biti
izolator vedno na zunanji strani stebra,
tako da se žica tišči na steber
167325 (25 kos)

10

10 leta

leta

GARANCIJE

GARANCIJE

S cink/aluminijasto zlitino debelo pocinkana jeklena žica; 3 kratna protikorozijska zaščita in pričakovana
dolga življenjska doba v primerjavi z ostalimi na debelo pocinkanimi žicami; visoka natezna trdnost.

11,08

9,08

25 kg rola = ca. 625 m
190000
9

Povezovalni vijak za žice
5,88
27,71

7,17
33,81

169203 (3 kos)
169210 (10 kos)
169250 (50 kos)
4

12

Kotni izolator za visoke natezne sile; iz porcelana
167403 (3 kos)
167410 (10 kos)

3,10
8,24

2,54
6,75

①

5

Aluminij; za hitro na- in odtegovanje žice in vrvi brez da jih
prekinete
9,17
72,21

5,14
14,90
73,71

11,49

9,42

Napenjalo za žico

4,21
12,21
60,42

Kotni izolator - porcelan
INOX

za jekleno žico 2,5 mm
stabilna izvedba za jekleno žico 2,5 mm; z montažo te vzmeti sledi
razbremenitev žice in kotnega stebra; pri temperaturnih nihanjih drži žico
napeto, naredi ograjo elastično

164303 (3 kos)
164325 (25 kos)

8

Izolator za začetke in konce ograj,
za visoke natezne moči; iz porcelana

Napenjalna vzmet rostfrei

162700

91,24

74,79

Natezni izolator - porcelan

Vroče cinkan; za električne prečne povezave večih žic ali za
priklop kabla na ograjo.
169605 (5 kos)
169625 (25 kos)

11

Tornado - jeklena žica 2,5 mm 0

②

11,19
88,10

7

Set za vrata
Praktična vrata, izvlečna do 5 m, komplet z 1 ročajem za vrata, vzmetjo, vratnim izolatorjem in
obročnim izolatorjem
① 164001 Standard
② 640001 Rostfrei z ročajem in vratnim izo.

Napenjalna naprava

7,17
9,04

8,75
11,03

Za upravljanje napenjala
644000 1 napenjalna naprava

8,00

9,76
6

Začetni paket

Visokonapetostni kabel 2,5 mm

6 napenjal za žico + 1 napenjalna naprava

Varen visokonapetostni dvojno izolirani, enožilni kabel z 2,5 mm jedrom iz jekla; za ograje in
dovod ozemljitve nad 50 m; upor 0,035 Ohm/m

6440016 napenjal za žico + 1 napenjalna
naprava
26,33
32,12

161050 50 m rola
161060 100 m rola
161070 200 m rola

49,17
87,00
151,17

59,99
106,14
184,43

Vrata za ograde, nastavljiva, viš. 0,90 m
Stabilna, vroče pocinkana vrata iz jeklenih cevi, vključno z vsem pritrdilnim materialom, na 1 m izvlečna; premer
cev: obešalna 42,4 mm/osnovni okvir 42,4 mm/osnovni okvir notranji 34 mm/vrinjen okvir 34 mm/vrinjen del
znotraj 27 mm razdalja med cevmi od spodaj navzgor: 14 cm/14 cm/18 cm/26 cm
371020
371030
372030
373040
374050
375060

1,10 - 1,70 m
1,45 - 2,00 m
2,00 - 3,00 m
3,00 - 4,00 m
4,00 - 5,00 m
5,00 - 6,00 m

1 prečka (Montažna dolžina: 1,00 - 1,60 m)
1 prečka (Montažna dolžina: 1,35 - 1,90 m)
1 prečka (Montažna dolžina: 1,90 - 2,90 m)
2 prečki (Montažna dolžina: 2,90 - 3,90 m)
3 prečke (Montažna dolžina: 3,90 - 4,80 m)
4 prečke (Montažna dolžina: 4,80 - 5,80 m)

24 kg
26 kg
36 kg
47 kg
58 kg
66 kg

121,83
130,25
147,92
175,67
216,00
246,25

148,63
158,91
180,46
214,32
263,52
300,43

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.
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Stalne ograje za govedo, ovce in koze

1

Izolator za stalne ograje

10 leta

za žice
UV obstojen, stabilen izolator iz
leta
umetne mase, montaža s kaveljčki; črn
Nasvet za montažo
GARANCIJE
Če ograja poteka v krogu,
mora biti izolator vedno na zunanji strani stebra,
tako da se žica tišči na steber

10

167325 (25 kos)

GARANCIJE

S cink/aluminijasto zlitino debelo pocinkana jeklena žica; 3 kratna protikorozijska zaščita
in pričakovana dolga življenjska doba v primerjavi z ostalimi na debelo pocinkanimi žicami;
visoka natezna trdnost.

11,08

9,08

25 kg rola = ca. 625 m
190000

11

Povezovalni vijak za žice
5,88
27,71

91,24

74,79

Natezni izolator - porcelan

Nov premaz za višjo protikorozivnost; za električne prečne
povezave večih žic ali za priklop kabla na ograjo.
169605 (5 kos)
169625 (25 kos)

12

Tornado - jeklena žica 2,5 mm 0

10

Izolator za začetke in konce ograj, za visoke
natezne moči; iz porcelana

7,17
33,81

169203 (3 kos)
169210 (10 kos)
169250 (50 kos)

4

4,21
12,21
60,42

5,14
14,90
73,71

Kotni izolator - porcelan
INOX

Napenjalna vzmet rostfrei

Kotni izolator za visoke natezne sile; iz porcelana
167403 (3 kos)
167410 (10 kos)

za jekleno žico 2,5 mm
stabilna izvedba za jekleno žico 2,5 mm; z montažo te vzmeti sledi
razbremenitev žice in kotnega stebra; pri temperaturnih nihanjih drži žico
napeto, naredi ograjo elastično
162700

①

5

Aluminij; za hitro na- in odtegovanje žice in vrvi brez da jih
prekinete
164303 (3 kos)
164325 (25 kos)

9,17
72,21

②

11,19
88,10

9

Set za vrata
Praktična vrata, izvlečna do 5 m, komplet z 1 ročajem za vrata, vzmetjo, vratnim izolatorjem in
obročnim izolatorjem
① 164001 Standard
② 640001 Rostfrei z ročajem in vratnim izo.

Napenjalna naprava
Za upravljanje napenjala
644000 1 napenjalna naprava

8,00

6 napenjal za žico + 1 napenjalna naprava

Varen visokonapetostni dvojno izolirani, enožilni kabel z 2,5 mm jedrom iz jekla; za ograje in
dovod ozemljitve nad 50 m; upor 0,035 Ohm/m

32,12

8,75
11,03

8

Visokonapetostni kabel 2,5 mm

26,33

7,17
9,04

9,76

Začetni paket
644001

3,10
8,24

2,54
6,75

11,49

9,42

Napenjalo za žico

13

161050 50 m rola
161060 100 m rola
161070 200 m rola

49,17
87,00
151,17

59,99
106,14
184,43

Vrata za ograde, nastavljiva, viš. 0,90 m
Stabilna, vroče pocinkana vrata iz jeklenih cevi, vključno z vsem pritrdilnim materialom, na 1 m izvlečna; premer cev:
obešalna 42,4 mm/osnovni okvir 42,4 mm/osnovni okvir notranji 34 mm/vrinjen okvir 34 mm/vrinjen del znotraj
27 mm razdalja med cevmi od spodaj navzgor: 14 cm/14 cm/18 cm/26 cm
371020
371030
372030
373040
374050
375060

1,10 - 1,70 m
1,45 - 2,00 m
2,00 - 3,00 m
3,00 - 4,00 m
4,00 - 5,00 m
5,00 - 6,00 m

1 prečka (Montažna dolžina: 1,00 - 1,60 m)
1 prečka (Montažna dolžina: 1,35 - 1,90 m)
1 prečka (Montažna dolžina: 1,90 - 2,90 m)
2 prečki (Montažna dolžina: 2,90 - 3,90 m)
3 prečke (Montažna dolžina: 3,90 - 4,80 m)
4 prečke (Montažna dolžina: 4,80 - 5,80 m)

24 kg
26 kg
36 kg
47 kg
58 kg
66 kg

121,83
130,25
147,92
175,67
216,00
246,25

148,63
158,91
180,46
214,32
263,52
300,43

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.
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Mobilne ograje za govedo, ovce in koze

1
2

➎
➋

6m

-8

3
m

5

➌
GOVEDO
viš.ograje: 0,90 - 1,05 m
število žic: 2 - 3

4

OVCE:
viš.ograje: 0,90 m
število žic: 3 - 4

➍

KOZE
viš.ograje: 0,90 m
število žic: 3 - 4

PATURINA mobilna ograja - prestavljiv sistem ograje
PATURIN mobilni sistem je idealen za ograditve, ki so začasne in samo na določenem mestu. Vsi deli so prirejeni za hitro in enostavno
montažo in demontažo ograje. Za ograditev 1 ha je potrebna 1 oseba, ki lahko sistem postavi v dobre pol ure.
2

Tornado vrv
belo-oranžna, 1 bakrena žica Ø 0,30 mm in 5 nerjavečih žičk
Ø 0,20 mm
180501 200 m rola
180601 400 m rola
180701 1000 m rola

17,58
32,96
81,29

①

21,45
40,21
99,17
②
2

Tornado XL vrv
belo-rdeča, s 3 bakrenimi žicami Ø 0,30 mm in 8 nerjavečimi
žičkami Ø 0,20 mm

Praktična vrata, izvlečna do 5 m, komplet z 1 ročajem za vrata, vzmetjo, vratnim izolatorjem in
obročnim izolatorjem

181001 200 m rola
181101 400 m rola
181201 1000 m rola

① 164001 Standard
② 640001 Rostfrei z ročajem in vratnim izo.

27,33
52,71
127,50

33,34
64,31
155,55

3

Povezovalni kabel
Izolirane sponke s kontakti iz legiranega
jekla; za hitro povezavo žic pri večžičnih
mobilnih ograjah.
2-žični, (2 kos)
101102
3-žični, (2 kos)
101202
4-žično, (1 kos)
101301
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4

Set za vrata

10,54

12,86

14,88

18,15

11,38

13,88

7,17
9,04

8,75
11,03

Vijačni univerzalni izolator
UV stabilen, v celoti iz umetne mase, možnost prestavitve višine, primeren za
vrvice in trakove do 12,5 mm
165525 (25 kos)

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.

7,50

9,15

Mobilne ograje za govedo, ovce in koze

5

Standard - vreteno 500

5

Maxi-vreteno 1000

5

Specialno vreteno 600

z ročajem, s kavljem za vpenjanje in napenjalom, do 500 m
pramenke

z jermenskim prevodom z ročajem, s kavljem za vpenjanje
in napenjalom, do 1000 m pramenke

z jermenskim prevodom z ročajem, s kavljem za vpenjanje
in napenjalom; do 600 m pramenke

161001

161501

161301

45,04

36,92

5

Standard - vreteno 800
z ročajem, s kavljem za vpenjanje in napenjalom; do 800 m
pramenke
161101

85,10

69,75

Jekleni vzmetni steber z ušesnim izolatorjem

107,67

88,25

64,71

78,95

1

Kotno kolesce
z lesenim navojem
za gladko preusmeritev vrvic v kotih, črn
102206 (6 kos)
4,96
6,05
z navojem M8
za gladko preusmeritev vrvic v kotih, črn
104206 (6 kos)
5,75
7,02

Navoj M8

okrogel, 7 mm Ø, ojačana masivna stopnička, koničen, velik
izolator s kov.ušesom
➊ 164220

(10 kos)

26,50

32,33
➊

➋

➌

➍

➎

DrehFix-plastični steber
Stabilen plastični steber s specialnimi držali žic za hitro in
enostavno pritrditev žic; 8 držal za vrvi in trakove do 12,5 mm
➋ dolžina 1,05 m (višina ograje: 0,85 m)
163410
(10 kos)
31,88

38,89

Steber iz umetne mase
beli, stabilni, polno izolativni plastični steber z jekleno konico
in dvojno stopničko; višina ograje: 0,85 m
➌ 1,05 m 7 držal
163710 (10 kos), bel

17,17

20,95

Standardni - montažni steber
za do 3 vretena
Vretena se trdno privijačijo; višina ograje do 1,00 m
➍ 635000

20,63

25,17

Kovinski kotni steber Super
Iz stabilnega, vroče pocinkanega železa, s 3 konicami
in naprej zvrtanimi luknjicami za izolatorje(npr. kotna
kolesca, kvalitetne obročkaste izolatorje)
➎ za ograje do 0,90 m
104500

13,38

16,32
Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.
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Mobilne ograje za zaščito proti divjadi

Poglejte
video
iz praks
e

2
1
3

4

9
7

5

6

8

Divje svinje
viš.ograje: 0,75 m
število žic: 2 - 3

PATURINA mobilna ograja - prestavljiv sistem ograje za
zaščito proti divjadi
PATURIN mobilni sistem je idealen za ograditve, ki so začasne in samo na določenem mestu. Vsi deli so prirejeni za hitro in enostavno
montažo in demontažo ograje. Za ograditev 1 ha je potrebna 1 oseba, ki lahko sistem postavi v dobre pol ure.

Hitra izgradnja ograje korak po korak

①
Montažni steber skupaj z
vreteni postaviti na kot

②

③

Kotne stebre je potrebno
postaviti na vseh vogalih
in zavojih

④

Prijeti vrv na vretenih in
odmotati

Vrv v kotih nastaviti na
kotna kolesca

⑤
Vrv na koncu ograje
pritrditi

⑥
Z vzvratnim vrtenjem vrv
napeti

①

②
5

Set za vrata
Praktična vrata, izvlečna do 5 m, komplet z 1 ročajem za vrata, vzmetjo, vratnim izolatorjem in
obročnim izolatorjem
① 164001 Standard
② 640001 Rostfrei z ročajem in vratnim izo.

7,17
9,04

⑦
Postavitev plastičnih
stebrov in pritrditev vrvi

⑧
Napeljevanje prečnih
povezav cca. vsakih
200 m

8,75
11,03

Izolirane sponke s kontakti iz legiranega jekla; za hitro povezavo žic
pri večžičnih mobilnih ograjah.

A136

(2 kos)
(2 kos)

Izvesti priklop in
ozemljitev pašnega
aparata

8

Povezovalni kabel
101102 2-žični
101202 3-žični

⑨

10,54
14,88

12,86
18,15

⑩
Že po kratkem času je električna ograja postavljena

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.

V manj kot
pol ure
zagraditi
območje
1 ha

Mobilne ograje za zaščito proti divjadi

7

Standard - vreteno 500

7

Maxi-vreteno 1000

7

Specialno vreteno 600

z ročajem, s kavljem za vpenjanje in napenjalom, do 500 m
pramenke

z jermenskim prevodom z ročajem, s kavljem za vpenjanje
in napenjalom, do 1000 m pramenke

z jermenskim prevodom z ročajem, s kavljem za vpenjanje
in napenjalom; do 600 m pramenke

161001

161501

161301

36,92

45,04

88,25

107,67

7

Standard - vreteno 800

78,95

64,71
➊

➋

z ročajem, s kavljem za vpenjanje in napenjalom; do 800 m pramenke
161101

69,75

85,10
3

4

Neonska svetilka

Tornado XL vrv

Pritrdi se na ograjo in oddaja zelo dobro vidno neonsko svetlobo, ki nakazuje,
da je napetost na ograji nad 3000 V; divje živali pa opozori na bližino ograje
150510

18,08

22,06

9

DrehFix-plastični steber
Stabilen plastični steber s specialnimi držali žic za hitro in enostavno pritrditev
žic; 8 držal za vrvi in trakove do 12,5 mm, oz. 4 držala za trakove do 40 mm
1,05 m dolg, višina ograje 0,85 m; bel
➊ 163410 (10 kos)

31,88

38,89
9

Steber iz umetne mase
Stabilni, polno izolirani steber iz umetne mase z jekleno konico in dvojno
stopničko; 5,7 ali 9 žic + 1 - 3 držala za vrv. Za široki trak do 40mm 3 držala
0,73 m, 5 držal (višina ograje: 55 cm)
163310
(10 kos), bel
1,05 m, 7 držal (višina ograje: 85 cm)
➋ 163710
(10 kos), bel

16,67
17,17

20,95
6

za do 3 vretena
Vretena se trdno privijačijo; višina ograje do 1,00 m
➌ 635000

20,63

25,17
1

Kovinski kotni steber Super
Iz stabilnega, vroče pocinkanega železa, s 3 konicami in vnaprej zvrtanimi
luknjicami za izolatorje (npr. kotna kolesca, kvalitetne obročkaste izolatorje)
za ograje do 0,90 m
➍ 104500 (1 kos)

13,38

belo-rdeča, s 3 bakrenimi žicami Ø 0,30 mm in 8 nerjavečimi
žičkami Ø 0,20 mm
181001 200 m rola
27,33
33,34
181101 400 m rola
52,71
64,31
181102 400 m rola modro-bela 52,71
64,31
181201 1000 m rola
127,50
155,55
3

Tornado vrv

belo-oranžna, 1 bakrena žica Ø 0,30 mm in 5 nerjavečih žičk
Ø 0,20 mm
180501 200 m rola
17,58
21,45
180601 400 m rola
32,96
40,21
180701 1000 m rola
81,29
99,17
2

Kotno kolesce

➌

➍

z lesenim navojem
za gladko preusmeritev vrvic v kotih, črn

20,34

Standardni - montažni steber

➎

16,32

102206 (6 kos)

4,96

6,05

5,75

7,02

z navojem M8
za gladko preusmeritev vrvic v kotih, črn
104206 (6 kos)

Steb. s stekl.vlakni Ø 10 mm
Z ojačano poliestrsko smolo, skoraj neuničljiv, nastavljiva
stopnička, s konico, Ø 10 mm
➎ 111510

(10 kos)

22,38

27,30

Izolator za stebre s
steklenimi vlakni
Za pritrditev vrvic na okrogle stebre s steklenimi vlakni Ř
10mm
Za stebre iz steklenih vlaken Ř 10mm
113325 (10 kos)
4,42

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.

5,39
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Zaščitna mreža proti volkovom

Tako ustrezno zaščitite svoje živali pred volkovi
• Pri uporabi električnih ograj proti volkovom bodo pri izvedbi ograje veliko večje zahteve kot pri ograji domačih živali, kot so npr.
ovce ali govedo.
• Pomembno je, da prvi električni šok, ki ga volk začuti ob ograji, učinkovit. Ta trenutek ostane živali močno v spominu in se bo v
bodoče poskušala tej ograji izogniti.
• PATURA priporoča tudi namestitev kontrolnih svetilk na električno ograjo, da se živali pravočasno opozori na bližino ograje.
• Učinkovitost naprave, ozemljitev pašnega aparata in prevodnost ograjnih žic so ključnega pomena za intenzivnost električnega
udara in s tem odvračilni učinek.
• Zmogljivost opreme: praviloma morata biti na voljo vsaj dva joula inpulzne energije na kilometer ograje (pri kratkih ograjah
najmanj 1 joule). Glede na vegetacijsko situacijo bodo morda potrebna bistveno večja impulzna energija.
• Ozemljitev: minimalno priporočilo je; ozemljitvena palica dolžine 1 metra na 1 Joule impulzne energije pašnega aparata
Ozemljitve je treba preveriti z merjenjem napetosti ozemljitve. Čim nižja je zemeljska napetost, tem bolje. Ko je ograja narejena, je
potrebno dodati ozemljitvene palice pri napetosti zemlje več kot 500 voltov.
• Prevodnost materialov;
Žice ali vrvice morajo imeti biti prevodne od 0,25 ohma / meter. Pri dolgih ograjah naj bo pod 0,1 Ohm / m.
• Za učinkovito obrambo pred volkovi mora biti napetost najmanj 4000 voltov na vsaki točki ograje (5000 voltov v zelo suhih
pogojih). To je treba zagotoviti z rednimi pregledi.

Tornado XL - električna mreža

Tornado XL vrv

90 cm visoka z dvojno konico, 50 m
109250
91,58

111,73

400 m Rolle belo-modra
181102

106 cm visoka z dvojno konico, 50 m
110650
100,83

123,01

52,71

64,31

Steb. s stekl.vlakni Ø 10 mm
1,60m
(Višina ograje max. 1,35 m)
116080 (10 kos)
28,42

34,67

Izolator za stebre s steklenimi
vlakni Ø 10 mm
113325 (10 kos)

4,42

5,39

18,08

22,06

Neonska svetilka
150510
A138

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.

Zaščitna mreža proti volkovom

Stacionarna ograja za ovčerejo
• 5-žična stacionarna ograja z 2,5mm
žicami, višine 120 cm ( razmah žic
20/40/65/90/120 cm)

Lahko prenosljiva, mobilna ograja za ovčjerejo ( za čredo )
4-žična mobilna ograja z
visokoprevodnimi vrvicami, višine 90 cm
( razmah žic 20/40/65/90cm) z
vretenom ali bolje 120 visoka s 5.
vrvicamiElektrična mreža z visoko
prevodnostjo na primerljivi višini

Obstoječa ograja z zankami ali z zavarjenimi stičišči
• 1-2 električni žici na distančnem
izolatorju, ki se lahko montirajo izven
ograje. Tako preprečimo poškodbe
ograje s strani volka. Če je obstoječa
ograja prenizka, se lahko napelje čez
ograjo električna žica v višini 120cm.

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.
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Ograje za pse in mačke
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Električna ograja za mačke je
visoka od 0,55 m do 0,75 m
in ima 3 do 4 žice

Električna ograja za pse je
visoka od 0,55 m do 0,75 m
in ima 3 do 4 žice

Električna ograja za velike
pse je visoka od 0,85 m do
1,05 m in ima 2 do 4 žice.

Električna ograja je vsestransko uporabna tudi na vrtu. Živali so podvržene nenevarnim električnim sunkom in
v najkrajšem možnem času pričnejo spoštovati mejo do katere lahko dostopajo. Hobby ograja je nadgradnja
profesionalnih PATURINIH ograj. Vsi hišni ljubljenčki, še posebej psi in mačke se hitro navadijo na električno
ograjo.

V posameznih
primerih
povprašajte za
nasvet

Ograja za ali
proti mačkam

Ograja za ali
proti psom

Mačke zelo hitro reagirajo na električni
udarec in je zato z njimi lažje. Bodite pozorni
na to, da ograjo zgradite tako, da mačka
ne more skočiti preko ograje, zraven ograje
pa ne smejo biti stvari iz katerih bi mačka
lahko preskočila ograjo, npr. velik kamen ali
zid. Bodite pozorni na to, da mora mačka
ograjo spoznati, pri tem pa bo doživela nekaj
električnih udarcev, dokler ne bo spoznala, da
to ni vredu. To obdobje lahko traja 1 - 2 dni.

Pse je zelo lahko omejiti z električno mrežo. Zelo hitro reagirajo na električne udarce in si
le-te hitro zapomnijo, zato držijo razdaljo od ograje. Zelo radi pa se skušajo splaziti pod
ograjo, če je spodnja žica višje nameščena. Zaradi velikih razlik med velikostjo posameznih
psov, smo izdelali ograje z različnim številom žic in s tem različne razmake med žicami.
Bodite pozorni na to, da morajo psi najprej ograjo spoznati. Odobje spoznavanja lahko
traja 1 - 2 dni.

5

Obročni izolator

Izolatorji vratnih roč.

z lesenim navojem
zelo kakovostna umetna masa, masivna pritrditev ročice; velika
površina odkapljevanja; premer ročice 6 mm, črn

Legirano
črn, z lesnim navojem, 2 rostfrei ušesi

101825 (25 kos)

102704 (4 kos)

A140

5,33

6,50

6

2

Kotno kolesce
z lesenim navojem
za gladko preusmeritev vrvic v kotih, črn

5,04

6,15

102206 (6 kos)

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.

4,96

6,05

Ograje za pse in mačke

Namig
lažji električni šoki iz
aparata so za ljudi in živali
nenevarni

Compact vrv
1

Ročaj za vrata-spec.
oranžen, z rostfrei kljuko, rostfrei vzmetjo, širok prijem
639400

3,17

3,87

3

Povezovalni kabel

belo-zelena, 6 nerjavečih žičk Ø 0,20 mm

4

Tornado vrv

Izolirane sponke s kontakti iz legiranega jekla; za
hitro povezavo žic pri večžičnih mobilnih ograjah.

belo-oranžna, 1 bakrena žica Ø 0,30 mm in
5 nerjavečih žičk Ø 0,20 mm

2-žični, (2 kos)
101102
3-žični, (2 kos)
101202
4-žično, (1 kos)
101301

200 m rola
180501
400 m rola
180601
1000 m rola
180701

10,54

12,86

14,88

18,15

11,38

13,88

17,58

21,45

32,96

40,21

81,29

99,17

Plastični stebri

Opozorilna tabla
"Opozorilna tabla na ograji"
Po zakonu je treba ograje opremiti z opozorilnimi tablami, na dobro vidno mesto, sploh če se pašnik nahaja ob javni poti ali mestih, kjer jih ne bi pričakovali

160001 PVC, obojestransko potiskan
160010 PVC, obojestransko potiskan, 5 jezično
160011 Aluminij, obojestransko potiskan

4

200 m rola, (1 kos)
180100
11,38
13,88
400 m rola, (1 kos)
180200
22,63
27,61
500 m rola, Compact PLUS pletena,
180300
44,13
53,84

1,71
1,71
2,96

2,09
2,09
3,61

Stabilni, polno izolirani steber iz umetne mase z jekleno konico in dvojno
stopničko; 5 ali 7 žični
0,73 m 5 držal
(višina ograje: 55 cm)
163320 (10 kos) , zelen
105 m 7 držal
(višina ograje: 85 cm)
163720 (10 kos) , zelen

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.

16,67

20,34

17,17

20,95
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Sistem ograje z vrvjo
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➎
11
Pošljite nam skico vaše
načrtovane dolžine ograje.
Poslali vam bomo ponudbo.
Višina: 1,20 - 1,60 m
Število vrvi: 2 - 4

Polpermanentna konjska ograja
The PATURA rope fence is constructed using the self-insulating PATURA hardwood in conjunction with Tornado rope. Alternatively, T-Posts, X-profile
posts or Robinia posts can be used. It is suitable for a peripheral fencing of large pastures, and to the subdivision of large paddocks. The PATURA
rope fence is an easily visible equestrian fence that easily withstands the effects of wind and weather.
2

T-stebri, polakirani

XL - Izolator z zatičem

za T-stebre
za žice, pramenke in vrvi in Hippowire; z
zatičem za lažje pritrjevanje in odstranjevanje
žic

robusten steber iz recikliranega jekla, zeleno lakiran, z
masivno stopnico:
d = 1,67 m/max.dol.ograje: 1,27 m/3,4 kg;
d = 1,82 m/max.dol.ograje: 1,42 m/3,7 kg;
d = 2,13 m/max.dol.ograje: 1,73 m/4,3 kg
171600 1,67 m
171800 1,82 m
172100 2,13 m

7,54
8,29
9,67

3

črn, (25 kos)
174125
črn, (500 kos)
174190

9,20
10,11
11,80

9,83

11,99

184,83

225,49

5

Križni steber
Steber iz reciklirane umetne mase, polakiran, nevtralen za pitno vodo, odporen proti kislini, soli, vodi in mrazu; UV obstojen
in ne rjavi; z naprej zvrtanimi luknjami za izolatorje; stabilen
križni profil 70 x 70 mm
218500 1,85 m

9,33

11,38

Napenjalna naprava
Za upravljanje napenjala
644000 1 napenjalna naprava

4

Napenjalo za žico
Aluminij; za hitro na- in odtegovanje žice in vrvi brez da jih
prekinete
164303 (3 kos)
164325 (25 kos)

A142

9,17
72,21

11,19
88,10

8,00

9,76

Začetni paket
644001 6 napenjal za žico + 1 napenjalna naprava
26,33

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.

32,12

Sistem ograje z vrvjo

12

Izolirna cev

10

Natezni izolator

10

Super - natezni izolator

Umetna masa
Idealno za pritrditev vrvi na začetku in koncu ograje; prozorna;

Izolator za začetke in konce ograj, za visoke natezne moči; iz
umetne mase; črn

Začetni in končni izolator, za visoke natezne moči; okrepljen s
steklenimi vlakni, bel

161405 (5 metrov)

167706 (6 kos)
167725 (25 kos)
167760 (100 kos)

167806 (6 kos)
167825 (25 kos)
167860 (100 kos)

12,21

14,90

7

Winkelklemme

3,63
10,54
41,96

4,43
12,86
51,19

za vrvi in žice za konjske ograje
UV obstojen, stabilen izolator iz umetne mase, montaža z vijaki, bel
Nasvet za montažo Če ograja poteka v krogu, mora biti izolator na zunanji strani stebra

169505 (5 kos)
169525 (25 kos)

168325 bela, (25 kos)
168425 črna, (25 kos)

7,17
33,81

9,08
9,08

➊

641201

6,00

7,32

➍ Premer 10 cm
Impregnirani z RAL - kakovostnim znakom;
idealen kot steber pri lažji spremembi smeri v
stalnih ograjah
200150 2,00 m
225150 2,25 m
250150 2,50 m

9,21
10,17
11,50

11,24
12,41
14,03

➎ premer 16 - 18 cm
S perforacijo v zemeljskem delu, impregnirani
z RAL- kakovostnim znakom; idealni kot
kotni, natezni in kot vratni stebri v stalnih
ograjah; 10 let garancije
225000 2,25 m
250000 2,50 m
275000 2,75 m

33,88
38,08
41,54

Tornado vrv

41,33
46,46
50,68

➍

➎

11

belo-oranžna, 1 bakrena žica Ø 0,30 mm in 5
nerjavečih žičk Ø 0,20 mm
182501 200 m rola
182601 500 m rola

➌ premer 7 cm
Impregnirani z RAL - kakovostnim znakom;
idealen kot steber v ravnih linijah v stalnih
ograjah
175050 1,75 m

19,01

15,58

Impregnirani leseni stebri (postopek v
tlačnem kotlu z CFK-solmi), struženi,
koničasti.

➌

8

Komplet z ročaji, izolatorji in 3 m elastične, prevodne vrvi

1

➋

11,08
11,08

8

Set za vrata -elast.vrv

Leseni stebri

8,75
32,54
122,92

13

Izolator za stalne ograje

Nov premaz za višjo protikorozivnost; idealna za priključitev, in
za električno prečne povezave med žicami ali za priklop kabla
na ograjo.
5,88
27,71

7,17
26,67
100,75

40,79 49,76
99,92 121,90
11

Tornado XL vrv

belo-rdeča, s 3 bakrenimi žicami Ø 0,30 mm in 8
nerjavečimi žičkami 0,20 mm
200 m rola
183001
500 m rola
183101

57,92

70,66

140,75

171,72
6

Pritrdilni klip
za pritrjevanje žič, žic za konjske ograje in vrvi na lesene ali
križne stebre
Klip kratki
170560 (100 kos)

17,83

21,75

Steber iz trdega lesa

9

Izolativni steber iz trdega lesa za ograjo brez izolatorjev; brez
impregnacije zelo obstojen
➊ 177200 1,80 m
➋ 178400 2,10 m

11,88
23,63

14,49
28,83

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.
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Sistem ograje s širokimi trakovi
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Pošljite nam skico vaše
načrtovane dolžine ograje.
Poslali vam bomo ponudbo.

Višina: 1,20 - 1,60 m
Število širokih trakov: 2 - 4

Ograja za konje - najboljša vidljivost
Za največ ograj za konje se še vedno uporablja trak, saj je viden in varen. Z uporabo najkvalitetnejših materialov je taka ograja
zelo dolgo obstojna na vremenske vplive.

Uporaba kotnega
izolatorja v kotih

Natezni izolator: kot
začetni izolator

Natezni izolator: kot
izolator s priključkom
za vrata

Tornado široki trak 38 mm

Natezni izolator: za
prečne povezave med
trakovi

Kot izolator s
povezovalnikom za
trakove

3

belo-rdeča, 1 bakrena žica Ø 0,30 mm in 11 nerjavečih žičk
Ø 0,16 mm
200 m rola, (1 kos), belo-oranžna
189001
42,46
200 m rola, (1 kos), rjavo
189101
42,46

51,80
51,80

Tornado XL široki trak 40 mm

3

belo-rdeča, s 3 bakrenimi žicami Ø 0,30 mm in 11 nerjavečimi
žičkami Ø 0,16 mm
200 m rola, (1 kos)
189501

64,21

78,34

40 mm široki trak - optimalna vidljivost

A144

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.

Natezni izolator: kot
trikratni izolator

Sistem ograje s širokimi trakovi
9

Tornado izolator za trakove

6

Natezni izolator

V celoti iz umetne mase
Stabilni natezni izolator za trakove do 40 mm; varna pritrditev traku s pomočjo
gumijastih vložkov, črn

z nerjavečo povezovalno ploščo
Masivni izolator s povezovalno ploščico iz legiranega jekla za
trakove do 40 mm;

166920 (20 kos)

167103 (3 kos)

30,71

25,17

13,63

16,63

Zaključni izolatorstebra
4

za T-stebre;
za trakove do 40 mm,žice in vrvi;
ščiti pred poškodbami zgornjega dela stebra
črn, (10 kos)
171210
rumen, (10 kos)
173210

10,88

13,27

10,88

13,27

10

Kotni izolator za trakove
V celoti iz umetne mase
masivni izolator za trakove do 40 mm, trak stisne med dve
plošči, idealen kot kotni izolator za 40 mm trakove
167003 (3 kos)

10,17

12,41

1

Izolator za trakove
za T-stebre
Za trakove do 40 mm
črn, (25 kos)
173125
10,54
rumen, (25 kos)
171125
10,54

7

Set za vrata - trak

12,86

Komplet z ročajem, izolatorji in 5 m širokega traku
641001

12,86

15,58

19,01

Visokonapetostni kabel 1,6 mm
dvojno izolirani, enožilni kabel z 1,6 mm jedrom iz jekla; za
ograje in dovod ozemljitve ali vrata; upor: 0,1 Ohm/m;
160910
160925
160950
160960

10 m obroč
25 m rola
50 m rola
100 m rola

10,42
17,42
34,79
63,46

Leseni stebri

6,00

7,32

➍ premer 10 cm
Impregnirani z RAL - kakovostnim znakom;
idealen kot steber pri lažji spremembi smeri v
stalnih ograjah
9,21
10,17
11,50

11,24
12,41
14,03

➎ premer 16 - 18 cm
S perforacijo v zemeljskem delu, impregnirani
z RAL- kakovostnim znakom; idealni kot
kotni, natezni in kot vratni stebri v stalnih
ograjah; 10 let garancije
225000 2,25 m
250000 2,50 m
275000 2,75 m

➌

➍

➎

12,71
21,25
42,44
77,42

33,88
38,08
41,54

2

T-stebri, polakirani

➌ premer 7 cm
Impregnirani z RAL - kakovostnim znakom;
idealen kot steber v ravnih linijah v stalnih
ograjah

200150 2,00 m
225150 2,25 m
250150 2,50 m

➋

8

Impregnirani leseni stebri (postopek v
tlačnem kotlu z CFK-solmi), struženi,
koničasti.

175050 1,75 m

➊

41,33
46,46
50,68

robusten steber iz recikliranega jekla,
zeleno lakiran, z masivno stopnico:
d = 1,67 m/max.dol.ograje: 1,27 m/3,4 kg
d = 1,82 m/max.dol.ograje: 1,42 m/3,7 kg
d = 2,13 m/max.dol.ograje: 1,73 m/4,3 kg
171600
➋ 171800
172100

1,67 m
1,82 m
2,13 m

7,54
8,29
9,67

9,20
10,11
11,80
5

Križni steber
Steber iz reciklirane umetne mase, polakiran, nevtralen za pitno vodo, odporen proti kislini, soli, vodi in mrazu; UV obstojen
in ne rjavi; z naprej zvrtanimi luknjami za izolatorje; stabilen
križni profil 70 x 70 mm
➊ 218500

1,85 m

9,33

11,38

Specialni lesni vijaki
4,5 x 35 mm, pocinkano; za pritrjevanje izolatorjev stalne
ograje in izolatorjev traku; Swrew-in bit supplied
135060 (100 kos)

5,88

7,17

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.
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Žica za konjske ograje
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Pošljite nam skico vaše
načrtovane dolžine ograje.
Poslali vam bomo ponudbo.

Po glejte
v

ideo iz p
ra

Višina: 1,20 - 1,60 m
Število žic: 2 - 4

kse

PATURA žica za konjske ograje - boljša alternativa
PATURINA žica za konjske ograje povezuje najboljšo vidljivost z dobro prevodnostjo. Na 4 mestih izstopi prevoden črn odsek
in poskrbi za optimalno prevodnost. Zaradi gladke površine so poškodbe skoraj nemogoče. Žica je zelo trpežna in ima dolgo
življenjsko dobo.

Žica s prevodno umetno prevleko 2,5mm,
ca. 7 mm Ø, idealno za konjske ograje
304 m rola, bela
190400
293,25
304 m rola, rjavo
190410
293,25

prevoden črni odsek

357,77

10 leta

357,77

Jeklena žica

GARANCIJE
7

Visokonapetostni kabel 2,5 mm
Varen visokonapetostni dvojno izolirani, enožilni kabel z 2,5 mm jedrom iz jekla;
za ograje in dovod ozemljitve nad 50 m; upor 0,035 Ohm/m
161050 50 m rola
161060 100 m rola
161070 200 m rola

viden beli umetni
material

2

Žica za konjske ograje

49,17
87,00
151,17

Priporočeno
s strani
strokovnjakov

59,99
106,14
184,43

5

Povezovalni vijak za žice
Nov premaz za višjo protikorozivnost; za električne prečne povezave večih žic ali za priklop kabla
na ograjo.
169605 (5 kos)
169625 (25 kos)

A146

Sestava prevodne konjske žice

5,88
27,71

7,17
33,81

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.

Žica za konjske ograje

8

Set za vrata - elastična vrv /trak

10

Izolator za stalne ograje

Posamezno komplet z ročajem, izolatorji in 3 m elastično vrvjo, oz. 5 m širokega prevodnega
traku

za vrvi in žice za konjske ograje; UV obstojen, stabilen
izolator iz umetne mase, montaža z vijaki

641201 z elastično vrvjo
641001 s trakom

168325 bela, (25 kos)
168425 črna, (25 kos)

15,58
15,58

19,01
19,01

9

Napenjalna vzmet rostfrei

9,42

11,08
11,08

11,49

169203 (3 kos)
169210 (10 kos)
169250 (50 kos)

1

Napenjalo za žico

Za upravljanje napenjala

Aluminij; za hitro na- in odtegovanje žice in vrvi brez da jih
prekinete

8,00
4

Križni steber
Steber iz reciklirane umetne mase, polakiran, nevtralen za pitno vodo, odporen proti kislini, soli, vodi in mrazu; UV obstojen
in ne rjavi; z naprej zvrtanimi luknjami za izolatorje; stabilen
križni profil 70 x 70 mm
➊ 218500 1,85 m

9,33

11,38

za pritrjevanje žice za
konjske ograje na stebre iz
trdega lesa ali križne stebre
Klip kratki
170560 (100 kos)

164303 (3 kos)
164325 (25 kos)

Steber iz trdega lesa
➌ 177200 1,80 m
➌ 178400 2,10 m

11,88
23,63

11,19
88,10

11
➊

➋

➌

➍

➎

14,49
28,83

Leseni stebri
Impregnirani leseni stebri (postopek v tlačnem kotlu z CFKsolmi), struženi, koničasti.
➍ premer 10 cm
Impregnirani z RAL - kakovostnim znakom; idealen kot steber
pri lažji spremembi smeri v stalnih ograjah

17,83

21,75

T-stebri, polakirani

171600 1,67 m
➋ 171800 1,82 m
172100 2,13 m

7,54
8,29
9,67

200150 2,00 m
225150 2,25 m
250150 2,50 m

9,21
10,17
11,50

11,24
12,41
14,03

➎ premer 16 - 18 cm
S perforacijo v zemeljskem delu, impregnirani z RALkakovostnim znakom, idealni kot kotni, natezni in kot vratni
stebri v stalnih ograjah, 10 let garancije

robusten steber iz recikliranega jekla, zeleno lakiran, z
masivno stopnico:
d = 1,67 m/max.dol.ograje: 1,27 m/3,4 kg
d = 1,82 m/max.dol.ograje: 1,42 m/3,7 kg
d = 2,13 m/max.dol.ograje: 1,73 m/4,3 kg
9,20
10,11
11,80

225000 2,25 m
250000 2,50 m
275000 2,75 m

33,88
38,08
41,54

Zaključni izolator stebra

XL - Izolator z zatičem

za T-stebre; za trakove
do 40 mm,žice in vrvi; ščiti pred
poškodbami zgornjega dela stebra

za T-stebre
za žice, pramenke in vrvi in Hippowire;
z zatičem za lažje pritrjevanje in
odstranjevanje žic

črn, (10 kos)
171210
rumen, (10 kos)
173210

9,17
72,21

Izolativni steber iz trdega lesa za ograjo brez izolatorjev; brez
impregnacije zelo obstojen

3

Pritrdilni klip

9,76

5,14
14,90
73,71

4,21
12,21
60,42

Napenjalna naprava
644000 1 napenjalna naprava

6

Natezni izolator - porcelan
Izolator za začetke in konce ograj, za visoke natezne moči; iz porcelana

Za žice za konjske ograje
stabilna izvedba za žico za konjske ograje; z montažo te vzmeti sledi razbremenitev žice in
kotnega stebra; pri temperaturnih nihanjih drži žico napeto
162700

9,08
9,08

10,88

13,27

10,88

13,27

črn, (25 kos)
174125

9,83

41,33
46,46
50,68

11,99

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.
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Mobilna ograja za konje

6

➎

4m

5
-6

m

4

➌

2

3

1

➍
Pošljite nam skico vaše
načrtovane dolžine ograje.
Poslali vam bomo ponudbo.
Višina: 1,20 - 1,40 m
Število širokih trakov: 2 - 3

PATURA Mobil = prestavljiva ograja za konje
PATURIN mobilni sistem je idealen za ograditve, ki so začasne in samo na določenem mestu. Vsi deli so prirejeni za hitro in enostavno montažo in
demontažo ograje. Za ograditev 1 ha je potrebna 1 oseba, ki lahko sistem postavi v dobre pol ure.
5

Tornado široki trak

Povezovalec širokih trakov
Dobra povezava, brez korozije, optimalni tok
energije

12,5 mm
belo-oranžna, 1 bakrena žica Ø 0,30 mm in 4 nerjaveče žičke Ø 0,20 mm
185001 200 m rola
185101 400 m rola

18,08
34,96

22,06
42,65

10 - 12,5 mm (5 kos)
103305
4,88

Tornado XL široki trak

24,38
47,58

4

Sponka za trakove
Za lažje nastavljanje na začetku in koncu
ograj, omogoča hitro napenjanje trakov

12,5 mm
belo-rdeča, 2 bakrene žice Ø 0,30 mm in 5 nerjavečih žičk Ø
0,20 mm
185501 200 m rola
185601 400 m rola

5,95

12,5 mm (5 kos)
103605

29,74
58,05

4,38

5,34

Vijačni univerzalni izolator
UV stabilen, v celoti iz umetne mase, možnost prestavitve
višine, primeren za vrvice in trakove do 12,5 mm
165525 (25 kos)

7,50

9,15
6

Obročni izolator
Zelo kakovostna umetna masa; premer ročice 6 mm
z lesenim navojem
101825 (25 kos)
z navojem M6
102425 (25 kos)

Izolirane sponke s kontakti iz legiranega jekla; za hitro povezavo žic pri večžičnih
mobilnih ograjah.

5,33

6,50

10,04

12,25

101102
101202

2-žični
3-žični

navoj M6

A148

3

Povezovalni kabel

Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.

(2 kos)
(2 kos)

10,54
14,88

12,86
18,15

Mobilna ograja za konje

1

Standard - vreteno 500

Maxi-vreteno 1000

Specialno vreteno 600

z ročajem, s kavljem za vpenjanje in napenjalom,
do 500 m pramenke

z jermenskim prevodomz ročajem, s kavljem za vpenjanje
in napenjalom, do 1000 m pramenke

z jermenskim prevodomz ročajem, s kavljem za vpenjanje
in napenjalom; do 600 m pramenke

161501

161301

161001

36,92

45,04

88,25

107,67

78,95

64,71

Standard - vreteno 800
z ročajem, s kavljem za vpenjanje in napenjalom;
do 800 m pramenke
161101

69,75

85,10
2

Steber s stekl.vlakni

Set za vrata - elastična vrv/trak

Z ojačano poliestrsko smolo, skoraj neuničljiv, nastavljiva
stopnička, s konico, Ø 10 mm

Posamezno komplet z ročajem, izolatorji in 3 m elastično vrvjo, oz. 5 m širokega prevodnega traku

➊ 1,60 m (max. višina ograje: 1,35 m)
116010 (10 kos)
28,42

34,67

641201 z elastično vrvjo
641001 s trakom

➊

Nerjaveči klipi

19,01
19,01

15,58
15,58

➋

➌

➍

➎

Za enostavno pritrditev ozkih trakov in vrvic na okrogle stebre
iz stekolokeramičnih vlaken
Za stebre iz steklenih vlaken Ř 10mm
113100
(25 kos)
6,33

7,72

Steber z velikim ušesom
Steber iz um. mase ojačan s stekl. vlakni,izoliran,6 oz.8 držal za vrvice, 20 in 40 mm
trakove in žice; z jekleno konico; robustno stopalo
➋ 1,55 m, 8 držal (Višina ograje: 1,30 m)
163610 (10 kos), bel
30,75

37,52

Steber iz umetne mase
beli, stabilni, polno izolativni plastični steber z jekleno konico
in dvojno stopničko
➌ 1,55 m, 9 držal (višina ograje: 130 cm)
163810 (10 kos), bel
22,29

27,19

Standardni - montažni steber
za do 4 vretena
Vretena se trdno privijačijo; višina ograje do 1,35 m
➍ 634000

27,33

33,34

Kovinski kotni steber Super
Iz stabilnega, vroče pocinkanega železa, s 3 konicami in
naprej zvrtanimi luknjicami za izolatorje (kvalitetne obročkaste
izolatorje za navojem M6)
➎ Dolžina: za ograje do 1,35 m
104600 (1 kos)
16,79

20,48
Vse cene so v Evrih z veljavnim DDV ( močnejši tisk) kot tudi brez DDV.
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