
ograja med stebri pergole
okvir 4250x1250
ploščato železo 50/8mm

pritrditev na stebre pergole
ploščato železo

polnilo - verikalne palice
ploščato železo 1234/50/4

drsna vrata
okvir 1250x4450; ploščato železo 50/8 mm

polnilo: vertikalne palice 1234/50/4 mm

ograja med stebri pergole
okvirji različnih dimenzij

4500/1250,4250/1250, 3850/1250
ploščato železo 50/8 mm

polnilo: vertikalne palice, ploščato železo 1234/50/4 mm

pritrditev obstoječe ali nove
žične ograje na steber pergole

pasovni temelj
/lahko se nadomesti s točkovnimi/

talno vodilo za drsna vrata

ograja med stebri pergole
okvir 3850x1250
ploščato železo 50/8mm

ograja med stebri pergole
okvir 4450x1250
ploščato železo 50/8mmograja med stebri pergole

okvir 4500x1250
ploščato železo 50/8mm

polnilo - verikalne palice
ploščato železo 1234/50/4

pritrditev obstoječe ali nove
žične ograje na steber pergole

steber pergole

drsna vrata
okvir 1250x4450; ploščato železo 50/8 mm
polnilo: vertikalne palice 1234/50/4 mm

pritrditev vodila za drsna vrata
na steber pergole (detajl uskladiti z izvajalcem)

ograja med stebri pergole
okvir 1250x4250: ploščato železo 50/8 mm
polnilo: vertikalne palice, ploščato železo 1234/50/4 mm

pritrditev okvirjev ograje na stebre pergole
privarjeni stiki - ploščato železo z okroglino
50/30-37/16 mm

stebri pergole

pritrditev vodila za drsna vrata na steber pergole
in talno vodilo (detajl uskladiti z izvajalcem)

ograja med stebri pergole
okvir 1250x4250: ploščato železo 50/8 mm
polnilo: vertikalne palice, ploščato železo 1234/50/4 mm

jeklenice, napete na konstrukciji pergole
število: 46, dolžine od 205 do 258cm, fi 6mm
s pritrditvenimi elementi

talno vodilo za drsna vrata

OPOMBA:
Vse mere preveriti na licu mesta!

Vsa neskladja rešiti s projektantom!
Vsi detajli so načelne narave in jih je potrebno

uskladiti z izbranim izvajalcem!
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