
sestava ograje proti
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PCll-LE:Y

Za sestav�anje ograje proti polžem 

ne potrebujete orodja. 2. 
Zaščitno stranico (O) in kotni element (6) spojimo 
tako, da zaščitno stranico (O) zataknemo na zunanjo 
stran kotnega elementa (6) za približno 5 cm (slika 1). 

Za sestavo sledite le naslednjim petim 
enostavnim korakom: 

Naslednji kotni element (6) na enak način zataknemo 
še na drugi strani zaščitne stranice (O). 

Spoj med zaščitno stranico (O) in kotnima elementoma 
(6) na obeh straneh dodatno pritrdimo s pritrdilnim 
elementom(@). 

Postopek ponovimo še na nasprotni strani ograje (B). 

1. 
Okoli vrta oz. na mestu, kjer želimo postaviti 
ograjo, najprej izkopljemo približno 10 cm 
globok jarek, v katerem sestavljamo ograjo proti 
polžem. Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic. 

o 
ZAŠČITNA STRANICA 
Standardna dolžina zaščitne 
stranice je 1150 mm in 2200 mm. e 

1 

KOTNI 

ELEMENT 

5. 
Sestavljeno ograjo v jarku zasujemo in 
utrdimo z zemljo ter preverimo, da pod 
ograjo ni lukenj. Poskrbimo tudi, da je 
trava okoli ograje nizka (tako polžem 
preprečimo plezanje čez oviro). 

O ZAŠČITNA STRANICA 

Dolžina Cena 

1150 mm 2,87 €/kos 

1150 mm 3,73 €/kos 

1150mm 4,11 €/kos 

2200 mm 5,49 €/kos 

2200 mm 7,13 €/kos 

2200 mm 7,86 €/kos 

4. 

Barva 

natur 

rjava ali antracit 

zelena 

natur 

rjava ali antracit 

zelena 

Dolžino ograje podaljšamo tako, da 
zaščitni stranici zataknemo eno v drugo 
in spoj med njima še dodatno pritrdimo 
s pritrdilnim elementom (C)). 

fl KOTNI ELEMENT 

Cena Barva 

1,83 €/kos natur 

3,42 €/kos rjava ali antracit 

3,75 €/kos zelena 

3. 
Med oba sestavljena 
elementa (A in B), po enakem 
postopku kot v drugi točki, 
na vsaki strani zataknemo 
zaščitno stranico (O) in 
spoj dodatno pritrdimo s 
pritrdilnim elementom (C)). 

@ PRITRDILNI ELEMENT 

Cena Barva 

1,10 €/kos natur 

2,32 €/kos rjava ali antracit 

Cene vsebujejo DDV in veljajo za pocinkano pločevino (debeline 0,55 mm). Ostale 
barve in materiali po povpraševanju na tel. št.: (02) 766 20 09 ali po e-pošti: 
info@njegac.si. 
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