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KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA 

Nazwa: Ogrodzenie przenośne EG-OP 

Typ: EG-OP 

Ogrodzenie składa się ze słupków, podstaw oraz łańcucha. Słupki wykonane są z prętów 
szkłoepoksydowych. Słupki od dołu zakończone są śrubą ze stali cynkowanej M10 do zamocowania słupka 
(połączenia z podstawą). Od góry słupek zakończony jest wieszakiem do zamocowania ogniw łańcucha lub 
taśmy wygradzającej. 
 
Materiał podstawy stojącej lakierowana proszkowo na czarno, grubość blachy 4mm 

Średnica podstawy po rozłożeniu 400mm 

Wysokość podstaw 60mm 

Wymiar podstawy po złożeniu 80mm x 240mm x 60mm 

Waga pojedynczej podstawy 1,6kg 

Długość podstawy wbijanej 210mm 

Waga słupka 0,2kg 

Średnica słupka fi 10 

Długość słupka 845mm 

 

 
Komplet stanowi 6 szt. słupków oraz 6 podstaw stawianych lub wbijanych, pakowanych w pokrowiec. 
Na ogrodzenia przenośne EG-OP producent udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty sprzedaży. 
Łańcuch należy zamówić oddzielnie. Długość łańcucha zamawia się w zależności od potrzeb. 
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1. Słupek ogrodzenia 
2. Podstawa słupka 

3. Wieszak 
4. Podstawa słupka złożona 

5. Podstawa słupka rozłożona 
 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU 
 

 
1. Stawianie podstaw ogrodzenia 
Podstawy (2) należy umieścić na równym podłożu, rozsunąć równomiernie każdą z trzech części podstawy 
wokół własnej osi.   
Po wykonaniu tych czynności należy dokręcić śrubę znajdującą się od wewnętrznej strony podstawy. 
 
2. Stawianie słupków  
Każdy ze słupków (1) należy umieścić w wyznaczonym do tego miejscu podstawy, a następnie wkręcić 
końcówkę nagwintowaną w podstawę słupka. 
Następnie na każdym ze słupków należy umieścić wieszak (3) poprzez wciśnięcie go na końcówkę słupka. 
 
Po zmontowaniu podstaw oraz słupków, ogrodzenie jest kompletne i przygotowane do zamontowania 
łańcucha. 
 
3. Montaż łańcucha 
Zaleca się zamontowanie łańcucha w pierwszej kolejności na pierwszym i ostatnim wieszaku. 
Następnie proporcjonalnie należy wyliczyć odcinki na kolejne 4 słupki i zamieścić je poprzez wciśnięcie 
ogniwa w przeznaczony do tego wieszak. 
 
Tak zmontowane ogrodzenie przygotowane jest do wygrodzenia wyznaczonej powierzchni pracy. 


