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NA ogrodzeniE

Słupki ogrodzeniowe

Murki – łączniki *

Kaptury stożkowe na słupki z cegieł klinkierowych

Gotowe słupki ogrodzeniowe, zafugowane,
cegła prosta NF, wymiary 36,5 x 36,5 cm

Gotowe murki łączące słupki, zafugowane,
cegła prosta NF i kształtowa

Dostępne kolory odpowiadają systemowej ofercie cegieł NF-SP
• wymiary 42 × 42 × 9 cm i 30 × 30 × 8,5 cm
• rdzeń betonowy nieprzepuszczający wody
• sprzedawane są bez fug w celu indywidualnego dopasowania ich przez inwestora

* Łączniki dostępne do 3 m długości. Dłuższe łączniki dostępne na zamówienie.
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42 × 42 × 9 cm

Melbourne czerwona • z fugą

Canberra cieniowana • z fugą

Adelajda burgund • bez fugi

30 × 30 × 8,5 cm
Adelajda burgund • z fugą

Canberra cieniowana • z fugą

Melbourne czerwona • z fugą

Kaptury ceramiczne
Dostępne kolory:
brązowy, czerwony

Instrukcja wykonania/montażu ogrodzenia z gotowych elementów klinkierowych Röben

1.

2.

Wykonanie fundamentu pod słupy
ogrodzeniowe:
• fundament w linii ogrodzenia należy
poszerzyć o 20–30 cm w celu ułożenia
elementu poprzecznego pomiędzy
słupami ogrodzenia
• należy wykonać izolację poziomą
przeciwwilgociową
• wysokość wystającego zbrojenia
jest uzależniona od wysokości słupa
i powinna wynosić min. 1/3
wysokości słupa
• głębokość fundamentu jest uzależniona
od strefy przemarzania gruntu

Montaż gotowego słupa z cegły
klinkierowej za pomocą dźwigu
(zawiesia w komplecie) na uprzednio
wykonanym fundamencie:
• ustawienie na zaprawie
cementowej, pionowanie
za pomocą klinów drewnianych
• wypełnienie otworu betonem
o konsystencji gęstoplastycznej,
następnie montaż kaptura
z cegły klinkierowej na zaprawie
cementowej

70,00

20,00

120,00

5,00

20,00

30,00

20,00

3.
kaptur z cegły
klinkierowej

cegła
klinkierowa

Montaż gotowych poziomych elementów ogrodzenia pomiędzy słupami z cegły klinkierowej
za pomocą dźwigu (zawiesia w komplecie):
• na elementach fundamentów wykonać izolację poziomą przeciwwilgociową
• przestrzeń pod gotowymi elementami poziomymi pomiędzy słupami należy wypełnić warstwą
filtrującą o grubości 10–20 cm (np. żwirem)
• poziome elementy ogrodzenia powinny być zdylatowane od słupów, zalecana dylatacja 0,5–1 cm
• dylatacje należy wypełnić np. sznurem dylatacyjnym lub kitem uszczelniającym

zbrojenie, np.
4Ø10, strzemiona
Ø6 co 15 cm
izolacja
przeciwwilgociowa

fundament
betonowy

dylatacja

dylatacja

schemat instrukcji montażu gotowych
elementów klinkierowych Röben

Przygotowanie fundamentów
pod słupy ogrodzeniowe

4.
Montaż gotowego słupa
ogrodzeniowego za pomocą dźwigu

7.
Montaż gotowych poziomych
elementów ogrodzeniowych
za pomocą dźwigu

Fabryka:
Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. 71 39 78 100, faks 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl
www.roben.pl
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Wykonanie zbrojenia

5.

Naniesienie izolacji przeciwwilgociowej

6.

Pionowanie za pomocą
klinów drewnianych

8.

Wypełnianie otworu betonem
o konsystencji gęstoplastycznej

9.

Montaż kaptura
z cegły klinkierowej

Wypełnianie szczelin
np. kitem uszczelniającym
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Przedstawione kolory produktów mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się odcieniem od rzeczywistego koloru produktów.
Röben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.

