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ОФИС РУМЪНИЯЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ 

На цената на един 
градски разговор

Национален
телефон 0700 10 706

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

ГАЛЕРИЯ

2. Поставете дъските в С-профилите 
като оставите 5 мм разширителни 
фуги от двете страни на дъската. 
Първата дъска се поставя на 
нивелирана основа (стена, замазка) с 
2-5 см отстояние  в зависимост от вида 
на основата. 

3. Стандартната дължина на дъските е 
180 см, но те могат да бъдат отрязани 
на необходимата дължина. Когато 
оградата е с нестандартна дължина, 
над 200 см, е необходимо дъските да 
бъдат укрепени вертикално.

Внимание: Поставете дъските без да 
ги фиксирате трайно към 
С-профилите!

1. Монтажът на WPC профилите за 
ограда стартира със закрепване на 
стълбовете за бетонна основа. 
Фиксирайте С-профила към стълба за 
ограда с помощта на 4 бр. 
самонарезни винтове. Разпределете 
винтовете на равни интервали един 
от друг по цялата дължина на 
С-профила така, че да се оформи 
стабилна рамка за WPC дъските за 
ограда.



Цена/ бр.

0,96 лв.

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА

Всички цени са за крайни клиенти с включен ДДС!

Цена/ бр.Цветова гама

WPC FENCING ДЪСКА ЗА ОГРАДА - 1,8 м

WPC FENCING С-ПРОФИЛ ЗА ОГРАДА - 1,5 м

WPC FENCING ДИСТАНЦИОНЕР

ГРАФИТКАФЯВ
50,46 лв.

Цена/ бр.

28,50 лв.

Цена/ 100 бр.

11,28 лв.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ WPC FENCING?

 

 

ПРЕДИМСТВА

КАЧЕСТВЕН МАТЕРИАЛ

Производствената технология на композитния материал осигурява дълготрайност и здравина. 
Композитните дъски имат пълна устойчивост на корозия, механични сили, биологични агенти и 
атмосферни влияния и запазват свойствата си по време на експлоатация, без необходимост от 
поддръжка или боядисване

 

ЕСТЕТИЧЕН ВИД

Профилите са идеално прави, без чепове и пукнатини, не се деформират и не се подуват под 
влияние на влага. Техният дизайн е опростен и елегантен и перфектно пасва на архитектурата на 
модерните домове.

УСТОЙЧИВИ ЦВЕТОВЕ

Използваните висококачествени пигменти и UV добавки, разработени в сътрудничество с реномирани 
световни производители, осигуряват устойчивост на цвета при всякакви атмосферни условия.

Внимание! Възможни са различни нюанси на цвета при отделните партиди на производство.

ГАРАНЦИЯ

WPC Профилите за ограда запазват свойствата си при различни атмосферни условия и се 
предлагат с гаранция, в съответствие с гаранционните условия на 

производителя.

ПРИМЕРИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА СИСТЕМАТА
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ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ОТКРИТО

РЕЦИКЛИРУЕМДЪЛГОТРАЕН

Системата композитни плоскости WPC Профили за ограда са 
проектирани, за да създадат безупречна ограда, която, в 
зависимост от избора, би могла да подхожда на фасадата на 
вашия дом или да се откроява. Произведена е от WPC (Wood 
Plastic Composite) материал съставен от PVC, висококачествени 
дървени частици и добавки, които подобряват свойствата на 
продукта. Благодарение на иновативната технология, 
композитният ограден профил е стабилен, не корозира, не се 
напуква и не изисква поддръжка или боядисване.

Цветова гама

ГРАФИТКАФЯВ

Внимание: Между две дъски можете 
да поставите максимум 2 броя 

дистанционери!

WPC FENCING
СТЪЛБ ЗА ОГРАДА* - 1.5 м

Цветова гама

ГРАФИТ

Цена/ бр.

347,46 лв.

*стълб (10x10x150см) с основа (16х16x1см), капак,
4 бр. анкерни болтове М10х145 с капачки М10.

WPC FENCING ВИНТ

19х25х40 мм

неръждаема стомана

M3.5x25

+ 4x


