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Narz´dzia wymagane do monta˝u ogrodzenia:

- szpadel,
- pi∏ka r´czna (brzeszczot),
- wkr´tarka,
- wkr´tak „krzy˝akowy
- poziomica z pionem,
- poziomiczka zawieszana na sznurku,
- m∏otek gumowy,
- sznurek,
- miara.

I. Przygotowanie terenu

- usunàç przeszkody i zniwelowaç lokalne nierównoÊci terenu przed ustawieniem ogrodzenia - rys. 2.
- w miar´ potrzeby wykonaç podmurówk´,
- dla u∏atwienia monta˝u ogrodzenia usunàç krzewy i wysokà traw´ w linii ogrodzenia.

II. Wytyczanie

- oznaczyç punkty kraƒcowe i miejsca za∏amaƒ ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredà w przypad-
ku utwardzonego pod∏o˝a (np. betonu) - rys. 3; [je˝eli ogrodzenie musi byç za∏amane pod kàtem pro-
stym to wyznaczamy go korzystajàc z konstrukcji trójkàta prostokàtnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na
bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu za∏amania odcinki o d∏ugoÊci 60 na jednym boku i 80
cm na drugim boku; koƒce tych odcinków muszà byç oddalone od siebie o 100 cm)].

- wyznaczyç po∏o˝enie bram i furtek; jeÊli to mo˝liwe nale-
˝y te punkty rozmieÊciç tak, aby odleg∏oÊç pomi´dzy nimi
by∏a wielokrotnoÊcià modu∏u ogrodzenia (sprzedawca po-
mo˝e dostosowaç wymiary ogrodzenia do rzeczy-wistych
wymiarów) [sprawdziç, czy wymiary w terenie zga-dzajà
si´ z wymiarami ogrodzenia] - rys. 4.]

- wyznaczyç miejsca po∏o˝enia s∏upków oznaczajàc pali-
kami (lub kredà) oÊ s∏upka prostopad∏à do linii ogrodze-
nia; paliki wbiç w odleg∏oÊci umo˝liwiajàcej wykonanie
wykopu - ok. 0,5 m od linii ogrodzenia - rys. 5.

Przygotowanie terenu do monta˝u ogrodzeƒ
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III. Monta˝ s∏upków

WARIANT 1. Monta˝ s∏upków wkopywanych w grunt z u˝yciem betonu

- wykonaç wykopy pod s∏upki o wymiarach 40 x 40 cm i g∏´bokoÊci 60 do 80 cm, w zale˝noÊci od 
rodzaju gruntu i strefy przemarzania  - rys. 6 i 7. Na dnie wykopu nale˝y wykonaç podsypk´ z piasku 
5 do 10 cm - rys. 8.

Stabilizacja s∏upków:

- ustawianie s∏upków nale˝y rozpoczàç od s∏upków na których zamontujemy bram´ lub furtk´. 
- po prawid∏owym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak ni˝ej) nale˝y rozciàgnàç sznurek od
strony zewn´trznej ogrodzenia umieszczajàc pod sznurkiem podk∏adki dystansowe o gruboÊci ok. 1 cm
(wszystkie jednakowej gruboÊci), co u∏atwi ustawienie pozosta∏ych s∏upków w jednej linii - rys. 9.
- ustawiç s∏upki w pionie (sprawdziç poziomnicà na dwóch prostopad∏ych Êciankach s∏upka) - rys 10,
a nast´pnie wype∏niç wykop i wn´trze s∏upka piaskiem lub mieszankà betonowà (w przypadku
wype∏niania piaskiem, s∏upki naro˝ne, bramowe oraz co trzeci s∏upek ogrodzenia nale˝y wype∏niç
betonem). Wype∏nianie wn´trza s∏upka piaskiem lub betonem mo˝na ograniczyç do 1/3 jego wysokoÊci
(nie dotyczy to s∏upków bramowych, w których zaleca si´ dodatkowo umieszczenie min. dwóch pr´tów
zbrojeniowych, o Êrednicy 10-12 mm) - rys. 11, 12.

trawa
˝wir
gleba
beton
pr´t
zbrojony

WARIANT 2. Monta˝ s∏upków z u˝yciem tulei
ziemnej:

- post´powaç zgodnie z punktami I i II.
- w przygotowanym uprzednio do monta˝u miejscu nale˝y
r´cznie wbiç w grunt tulej´ ziemnà - rys. 13.

- tak przygotowanà tulej´, pozycjonujemy z u˝yciem
poziomicy - rys. 14.
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WARIANT 3. Monta˝ s∏upków z u˝yciem wspornika metalowego mocowanego do pod∏o˝a
betonowego.

- post´powaç zgodnie z punktami I i II. Rysunek 18 przedstawia widok ogólny wapornika.

- w przygotowanym do monta˝u miejscu, nale˝y przy∏o˝yç
wspornik i odznaczyç na pod∏o˝u miejsca wiercenia
otworów - rys. 19.

- w oznaczonych poprzednio miejscach wywierciç za
pomocà wiertarki udarowej otwory pod ko∏ki rozporowe (
zalecane ko∏ki o wymiarze 10x 120 mm ) - rys. 20.
W przygotowanych otworach umieÊciç ko∏ki rozporowe.

- przy∏o˝yç wspornik i za pomocà Êrub przykr´ciç
wspornik do pod∏o˝a - rys. 21.

- nak∏adamy s∏upek na tulej´, trasujemy otwory zgodnie z rysunkiem
16, a nast´pnie  z u˝yciem wiert∏a  Ø 5,5 mm wykonujemy otwory w
wyznaczonych wczeÊniej punktach.

- po wywierceniu otworów nale˝y  za pomocà blacho-wkr´tów
przymocowaç s∏upek do tulei.

- rys.17. przedstawia przekrój w∏aÊciwego monta˝u s∏upka i tulei ziemnej.

- nast´pnie, wbijamy tulej´ w grunt z u˝yciem m∏otka
i drewnianego ko∏ka. (do pomocy mo˝na wykorzystaç
drugà osob´, która zapobiegnie ewentualnemu przekrzy-
wieniu tulei - rys. 15).
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IV. Wymierzanie wysokoÊci s∏upków w przypadku
spadków terenu.

UWAGA: W przypadku wszelkich wàtpliwoÊci prosimy o zwró-
cenie si´ z pytaniami do sprzedawcy, który doradzi Paƒstwu
najlepsze rozwiàzanie powsta∏ego problemu.

1. Spadek jednostajny

- przy ma∏ej ró˝nicy poziomów (do 15 cm) mo˝na wykonaç
ogrodzenie w poziomie lub ustaliç tylko jeden uskok w po∏owie
d∏ugoÊci (wielkoÊç uskoku jest równa po∏owie ró˝nicy
poziomów - A) - rys. 24 i 25.

- przy ró˝nicy poziomów powy˝ej 15 cm uskoki nale˝y
rozmieÊciç równomiernie na ka˝dym s∏upku; je˝eli uskoki te sà
mniejsze od 4 cm zaleca si´ wykonaç uskok co kilka s∏upków
(tak aby jego wielkoÊç mieÊci∏a si´ w granicach 3 do 15 cm) -
rys. 26 i 27.

- nale˝y nasadziç s∏upek na wystajàcà ponad grunt
czeÊç wspornika i nawierciç z u˝yciem wiert∏a o 
rozmiarze Ø 5,5 mm otwory, a nast´pnie za pomocà
wkr´tów  przymocowaç s∏upek do wspornika. rys. 22.
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2. Wykoƒczenie

- ostatnià czynnoÊcià jest zamocowanie czapek s∏upków; po na∏o˝eniu kleju
(na obwodzie wewnàtrz czapeczki) nale˝y jà nasunàç do ustalonego
poziomu - w przypadku niewielkich nierównoÊci górnych kraw´dzi s∏upków
poziom s∏upków ogrodzenia mo˝na wyrównaç g∏´bokoÊcià nasuni´cia
czapeczek - rys. 32.

- po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na powierzchni elementów
usunàç delikatnà wilgotnà szmatkà przy u˝yciu detergentów; w przypadku
mocniejszych zabrudzeƒ (np. oleje smary lub farba) nale˝y przetrzeç
powierzchni´ rozpuszczalnikiem - rys. 33. Zalecany do wykonania
powy˝szej czynnoÊci jest rozpuszczalnik Cosmofen 20.

IV. Ogrodzenie proste, wkl´s∏e, wypuk∏e,trapezowe, pergolowe, balustradowe
UWAGA: Rozstaw s∏upków w przypadku monta˝u ogrodzeƒ tradycyjnych nale˝y powi´kszyç o 6 mm, tj. o
gruboÊç ∏àczników sekcji.

1. Mocowanie uchwytów sekcji ogrodzenia 

- mocowanie uchwytów sekcji ogrodzenia nale˝y rozpoczàç od s∏upka po∏o˝onego wy˝ej (w przypadku terenu ze
spadkiem).

- dolny uchwyt (B) nale˝y zamocowaç na wysokoÊci zapewniajàcej minimalny przeÊwit mi´dzy sekcjà ogrodzenia,
a pod∏o˝em.

- uchwyt nale˝y przykr´ciç blacho wkr´tami ( 3,9x19 mm ) do s∏upka po uprzednim wymierzeniu jego po∏o˝enia.

- czynnoÊç powtórzyç z ∏àcznikiem górnym (C), w odleg∏oÊci (A) zgodnej z wymiarami przyj´tymi uprzednio
w trakcie monta˝u sekcji - rys. 29.

- umieÊciç sekcj´ ogrodzenia w uchwytach na jednym s∏upku, ustawiç sekcj´ w poziomie, zaznaczyç po∏o˝enie
uchwytów drugiego s∏upka; sprawdziç, czy sekcja nie wystaje ponad
kraw´dê s∏upka.

- odstawiç na bok sekcje i zamocowaç ∏àczniki do drugiego s∏upka.

- umieÊciç sekcj´ w uchwytach, skontrolowaç poziom sekcji i przy-
mocowaç wkr´tami - rys. 30.

- mocowanie sekcji pod kàtem do Êcianki s∏upka nale˝y wykonaç za
poÊrednictwem kàtowników metalowych; w takiej sytuacji odleg∏oÊç
mi´dzy s∏upkami nale˝y zmniejszyç, a poprzeczki sekcji nale˝y
dociàç pod odpowiednim kàtem - rys. 31.

2) Spadek niejednostajny:

- przed przystàpieniem do wykonania ogrodzenia nale˝y,
w miar´ mo˝liwoÊci, zniwelowaç wi´ksze nierównoÊci terenu,
tak aby spadki by∏y ∏agodne.

- uskoki górnego poziomu s∏upków nale˝y rozmieÊciç tak, aby
segment ogrodzenia zamocowany na wy˝szym s∏upku blisko
gruntu nie wystawa∏ poza górnà kraw´dê s∏upka ni˝szego
(w przypadku du˝ych uskoków nale˝y zamówiç s∏upki
o wi´kszej d∏ugoÊci) - rys. 28.

3) Lokalne nierównoÊci terenu

- dla u∏atwienia monta˝u ogrodzenia zaleca si´ zniwelowanie
lokalnych nierównoÊci terenu.

Monta˝ ogrodzenia
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VI. Ogrodzenie farmerskie

UWAGA: Odleg∏oÊç mi´dzy s∏upkami w pojedyƒczej sekcji ogrodzenia farmerskiego powinna byç
pomniejszona o 8 cm ( 2x 4 cm), tj. o d∏ugoÊç poprzeczki  jaka jest mocowana wewnàtrz s∏upka.
Przyk∏ad: S∏upki w ogrodzeniu farmerskim 3m powinny byç oddalone od siebie o 2,92 cm.

1. Mocowanie sekcji ogrodzenia

- mocowanie sekcji ogrodzenia nale˝y rozpoczàç od s∏upka naro˝nego. 
- w wyfrezowany górny otwór nale˝y w∏o˝yç poprzeczk´ zgodnie z kierunkiem oznaczonym na rys. 34 jako A, a
nast´pnie w kierunku B, a˝ do us∏yszenia charakterystycznego odg∏osu zatrzaÊni´cia si´ zatrzasków .t
- post´powaç jak powy˝ej tak˝e w przypadku poprzeczki dolnej. 

- nast´pnie drugi koniec poprzeczki wk∏adamy do odpowia-
dajàcego mu otworu w nast´pnym s∏upku, zgodnie z rys. 35.
Przesuwajàc poczàtkowo element w kierunku oznaczonym na
rys. 35 jako B, a nast´pnie w kierunku A, a˝ do us∏yszenia
dêwi´ku zatrzaÊni´cia si´ umocowanych na sekcji zatrzasków.
Podobnie post´powaç w przypadku dolnego elementu sekcji. 

- rys. 36. Widok gotowych sekcji ogrodzenia.

2. Wykoƒczenie

- ostatnià czynnoÊcià jest zamocowanie czapek s∏upków; po na∏o˝eniu kleju
(na obwodzie wewnàtrz czapeczki) nale˝y jà nasunàç do ustalonego
poziomu - w przypadku niewielkich nierównoÊci górnych kraw´dzi s∏upków
poziom s∏upków ogrodzenia mo˝na wyrównaç g∏´bokoÊcià nasuni´cia
czapeczek - rys. 37. Do mocowania czapeczek zalecane jest u˝ycie
bezbarwnego kleju Cosmofen Plus.

- po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na powierzchni elementów
usunàç delikatnà wilgotnà szmatkà przy u˝yciu detergentów; w przypadku
mocniejszych zabrudzeƒ (np. oleje smary lub farba) nale˝y przetrzeç
powierzchni´ rozpuszczalnikiem - rys. 38. Zalecany do wykonania
powy˝szej czynnoÊci jest rozpuszczalnik Cosmofen 20.
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5. Monta˝ paneli w przygotowanym stela˝u
- przygotowane uprzednio panele umieszczamy w zamocowanym na s∏upkach stela˝u - rys. 45.

VII. Ogrodzenie parkanowe

1. Ka˝dy karton zawiera (rys. 39):

- 12 paneli (A),

- 1 poprzeczka mocujàca (C),

- 1 poprzeczka mocujàca (C1) ze zbrojeniem

- 4 ceowniki (B, B1),

- 4 ∏àczniki (D, D1),

- wkr´ty monta˝owe,

2. Poprzeczka mocujàca dolna

- do poprzeczki mocujàcej (C1), przykr´camy ceownik
B1 u˝ywajàc wkr´tów monta˝owych, w odleg∏oÊci co
20 cm - rys. 40.

UWAGA: Nale˝y zwróciç uwag´ aby ceownik B1 by∏ wy-
suni´ty poza kraw´dê listwy mocujàcej C1 o odleg∏oÊç
W równà gruboÊci Êcianki ∏àcznika D - rys. 41.

3. Monta˝ poprzeczki dolnej ze s∏upkiem

- zgodnie z osià symetrii s∏upka i w odleg∏oÊci 5 cm od
pod∏o˝a mocujemy dolny ∏àcznik sekcji (D) ze s∏upkiem.
Post´pujemy podobnie w przypadku s∏upka drugiego,
zachowujàc odpowiednie odleg∏oÊci oraz poziom -
rys. 42.

- nast´pnie umieszczamy w ∏àcznikach (D) wczeÊniej
przygotowanà poprzeczk´ dolnà - rys. 43.

4. Monta˝ ceowników do s∏upków

- z zachowaniem osi symetrii i prostopadle do
zamocowanej uprzednio poprzeczki mocujàcej
przykr´camy do s∏upka za pomocà 6 wkr´tów
monta˝owych ceownik (B). Zalecana odleg∏oÊç
pomi´dzy wkr´tami wynosi 20 cm - rys. 44.

- w taki sam sposób montujemy ceownik na drugim
s∏upku.


