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TOOTEKATAL OO G

Mokrovraty – ettevõtte peakontor, laod

Mokrovraty – ladu

Dobříš – ladu

Rybníky – ladu

Piirdelahenduste pakkuja PILECKÝ, s. r. o. alustas oma tegevust juba 1994.
aastal, mil hakati tootma traditsioonilisi traatpiirdeid. Aegade jooksul on
ettevõttest kujunenud tänapäevaselt kaasaegne klassikaliste ja kliendi soovidest
lähtuvate piirete pakkuja.
Püüame tootmis- ja müügiosakonnas pakkuda kõrget kvaliteeti ning sõbralikku turundust ja müügijärgset teenindust. Me võimaldame teile tasuta
hinnapakkumise, kujundame teile piirded, toome need kohale, paigaldame ja
teeme loomulikult ka regulaarseid hooldustöid. Suurem osa meie tootevalikust
on juba laos olemas. Saame tänu oma asjatundlikule lähenemisele ja
pühendumusele neid ilusaid sõnu ka tegudega toetada.
Meie tootevalikus on klassikaline punutud võrkpiire IDEAL®, dekoratiiv- ja
metsavõrk DEKORAN®, piirdepostid IDEAL®, jalg- ja tiibväravad IDEAL®,
maakruvid VRUPIL® ning metall- ja betoonsüsteem PILEG®. Oleme tööstuspiirete, loomavõrkude, sepistatud piirete, garaažiuste (tõstetavad käänduksed,
tiibuksed, sektsioonuksed, rulluksed) ja kõikvõimalikku tüüpi tiibväravate ainuimportijad Tšehhis.
Meie piirdelahendused ja nendega kaasnevad head soovitused ning
kogemus on ideaalne kombinatsioon, mis võimaldab teie eramaale, ärihoonetele,
erinevatele tööstusaladele, ilu- ja viljapuuaedadele, ehitusplatsidele ja paljudele
muudele ehitistele leida just need piirded, mida need kohad vajavad ja väärivad.
Võtke ühendust meie toodete edasimüüja Vekra OÜ-ga ja teie vajadustele leitakse
kindlasti sobivaim lahendus.
Pilecky, s. r. o. meeskond

„Me ei taha olla üksnes head,
me tahame alati olla veel paremad.”
Zdenek Pilecky
tegevjuht

SISUKORD
PUNUTUD VÕRKPIIRE IDEAL®
KUNSTHEKK, VARJATUD VÕRKPIIRE
DEKORATIIVVÕRK DEKORAN®
KEEVISVÕRK PILONET®
TIIB- JA JALGVÄRAV IDEAL®
TIIB- JA JALGVÄRAV PILGATE®
KUUSNURKNE VÕRK JA KEEVISVÕRK LOOMAPIDAJATELE
POSTID JA KALDTOED
METSAVÕRK
KUIVBETOONSOKLI PAIGALDAMISE TARVIKUD
MOBIILAED
KÕRGE TURVALISUSE ELEMENDID
TÖÖSTUSPANEELID PILOFOR® LIGHT
3D TÖÖSTUSPANEELID PILOFOR® CLASSIC
2D TÖÖSTUSPANEELID PILOFOR® SUPER
METALLVARBSÜSTEEM PILEG®
BETOONSÜSTEEM PILEG®
GARAAŽIUKSED JA AJAMID
PAIGALDUSJUHENDID
PUNUTUD VÕRKPIIRE IDEAL®
KEEVISVÕRK PILONET®
KEEVISVÕRK BENITA®
PANEELID PILOFOR® ÜMARPOSTIDELE IDEAL®
PANEELID PILOFOR® NELIKANTPOSTIDELE (60 × 60 mm)
METALLVARBSÜSTEEM PILEG®
BETOONSÜSTEEM PILEG®

• kvaliteetne terastraadist võrk kas tsinkkattega või tsink- ja PVC-kattega
• paigaldamiseks on soovitatav kasutada korgi ja pingutustraadi hoidjaga ümarposte, millel on kas tsinkkate või tsink- ja PVC-kate
• soovitatav on kasutada ka samasuguse tsinkkatte või tsink- ja PVC-kattega pingutustraate, sidumistraate, pinguteid ja poste

IDEAL tsink- ja PVC-kattega 50
®

®

IDEAL tsink- ja PVC-kattega – ümar läbipõimimata rull
kõrgus
(mm)
1000
1250
1500
1600
1800
2000

kirjeldus
tsink- ja PVC-kattega traat
võrgusilm 55 × 55 mm
traadi läbimõõt 2,50 mm
25 m kompaktrull
roheline
valge, hall

kirjeldus
tsink- ja PVC-kattega traat
võrgusilm 55 × 55 mm
traadi läbimõõt 2,50 mm
roheline, pruun
25 m rull
roheline – 15 m rull
kaasas pingutustraat

tsink- ja PVC-kattega pingutustraat
26, 44, 52, 66 ja 78 m rullid
traadi läbimõõt 3,40 mm

IDEAL tsink- ja PVC-kattega 60
®

®

IDEAL tsink- ja PVC-kattega – ümar läbipõimimata rull
kõrgus
(mm)
1000
1250
1500
1600
1800
2000

kirjeldus
tsink- ja PVC-kattega traat
võrgusilm 60 × 60 mm
traadi läbimõõt 2,50 mm
25 m kompaktrull
roheline

kirjeldus
tsink- ja PVC-kattega traat
võrgusilm 55 × 55 mm
traadi läbimõõt 2,50 mm
roheline – 15, 20, 25 m rull
pruun – 20 m rull

tsink- ja PVC-kattega pingutustraat
26, 44, 52, 66 ja 78 m rullid
traadi läbimõõt 3,40 mm

IDEAL tsinkkattega – ümar läbipõimitud rull

®

tsink- ja PVC-kattega traat
võrgusilm 55 × 55 mm
traadi läbimõõt 2,4 mm
25 m kompaktrull
roheline

UUS

kõrgus
(mm)
1000
1250
1500
1600
1800
2000

tsink- ja PVC-kattega pingutustraat
26, 44, 52, 66 ja 78 m rullid
traadi läbimõõt 3,40 mm

IDEAL tsink- ja PVC-kattega 50 – LIGHT
kirjeldus

kõrgus
(mm)
1000
1250
1500
1600
1800
2000

®

kõrgus
(mm)
1000
1250
1500
1600
1800
2000

kirjeldus
tsingitud traat
võrgusilm 55 × 55 mm
traadi läbimõõt 2,10 mm
15 ja 25 m rull
kaasas pingutustraat

kõrgus
(mm)
1000
1250
1500
1600
1800
2000

tsink- ja PVC-kattega pingutustraat
26, 44, 52, 66 ja 78 m rullid
traadi läbimõõt 3,40 mm

IDEAL tsink- ja PVC-kattega 50 – SUPER

IDEAL tsinkkattega

®

kirjeldus
tsink- ja PVC-kattega traat
võrgusilm 55 × 55 mm
traadi läbimõõt 3,0 mm
25 m kompaktrull
roheline
tsink- ja PVC-kattega pingutustraat
26, 44, 52, 66 ja 78 m rullid
traadi läbimõõt 3,40 mm

®

kõrgus
(mm)
1000
1250
1500
1600
1800
2000

kirjeldus
tsingitud traat
võrgusilm 55 × 55 mm
traadi läbimõõt 2,10 mm
25 m kompaktrull

tsinkkattega pingutustraat
52 ja 78 m rullid
traadi läbimõõt 3,00 mm

KASUTUSKOHAD: eraaiad, tehased ja laod
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kõrgus
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1000
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1600
1800
2000
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IDEAL tsink- ja PVC-kattega 45 – TENNIS
®

• sobib väljaku ümbritsemiseks, kõrgused 3, 3,5 ja 4 m
• piiret on rullis vastavalt väljaku mõõtmetele (18 × 36 m), igas rullis on 18 m
mõõtmed
(mm)
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kirjeldus
tsink- ja PVC-kattega traat
võrgusilm 45 × 45 mm
traadi läbimõõt 2,70 mm
roheline

mõõtmed
(mm)

kirjeldus
Tenniseväljaku värav IDEAL® TENNIS
tsinkkatte ja rohelise PVC-kattega traat
raam valmistatud ümarprofiilist (kinnine)
keevisvõrgust raamitäide; võrgusilm
45 × 45 mm; traadi läbimõõt 2,70 mm
väravaga on kaasas 2 reguleeritavate
hingedega posti ja FAB-sisuga lukk

3000 × 18 m
3500 × 18 m
4000 × 18 m

1250 × 2200

UUS

SE

RAAMI JA POSTIDE VIIEKORDNE KAIT
ÜMARPOST IDEAL®
tsink- ja PVC-kattega
roheline
postiga on kaasas kork
(pingutustraadi hoidja ei ole
kaasas)

1 rasvaärastus
2 fosfaatimine
3 3 × loputus demineraliseeritud vees
4 passiveerimine

5200 Ø 60 mm
4900 Ø 60 mm

(Enviroxi SG-protsess)

4300 Ø 60 mm

1

2

3

4

5

5 80 µm

3750 Ø 60 mm

polümeervärvi kiht

4000 Ø 48 mm

teraskomponent

tsinkkattekiht

SOOVITUS
ÜMARPOSTI
KALDTUGI IDEAL®
tsink- ja PVC-kattega
roheline
postiga on kaasas plastikust otsad
ja ühendustarvikud

4750 Ø 48 mm
4000 Ø 48 mm
3500 Ø 48 mm

Tarvikud punutud võrkpiirete paigaldamiseks
kirjeldus

• keskmist pingutustraati ei ole tootmise
käigus tehniliselt võimalik läbi põimida –
seda tuleb eraldi pingutada
• keskmise pingutustraadi rull on alates
1,5 m kõrguste võrkudega eraldi kaasas

Sidumistraadid
mõõtmed
(mm)

kirjeldus
tsinkkattega sidumistraat, traatümbrisega

tsinkkattega pinguti

1,0/100 m
1,2/100 m

tsink- ja PVC-kattega pinguti – roheline, pruun, valge, sinine

tsinkkattega sidumistraat

1,0/24 m
1,4/50 m

tsink- ja PVC-kattega pinguti SUPER – roheline

1,8/50 m
tsink- ja PVC- kattega sidumistraat, traatümbrisega
– roheline
tsink- ja PVC- kattega sidumistraat, sulguriga, lapik
– roheline
tsink- ja PVC- kattega sidumistraat, sulguriga, ümar –
roheline

pingutuskamm IDEAL® kuni 1500 mm kõrguse
nelinurkse silmaga keevisvõrgu venitamiseks
pingutuskamm IDEAL® üle 1500 mm kõrguse
nelinurkse silmaga keevisvõrgu venitamiseks
tangid IDEAL®

tsinkkattega klamber IDEAL®

tsinkkattega klamber IDEAL®

tsink- ja PVC-kattega klamber IDEAL®

tsink- ja PVC-kattega klamber IDEAL®

UUS

1,4/60 m
100 m
50 m

PVC-kattega sidumistraat – roheline

1,4/24 m

tsink- ja PVC-kattega sidumistraat – roheline, pruun,
valge

1,4/50 m

PVC-kattega sidumistraat – roheline

2,6/25 m

UUS

tsinkkattega sidumistraat

0,65/0,1 kg

UUS

lakitud sidumistraat – roheline

0,65/0,1 kg

UUS
UUS

tsinkkattega sidumistraat
(pakis 2 rulli)
lakitud sidumistraat – roheline
(pakis 2 rulli)
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UUS

0,65/0,2 kg

UUS

0,65/0,2 kg

®

KUNSTHEKK
Kunsthekk
kirjeldus

kõrgus
(mm)

heki asendaja
pakendis ca 3 m
80% läbinähtamatu

1000

heki asendaja
pakendis ca 3 m
95% läbinähtamatu

1000

1500

1500
1800

• peaaegu läbipaistmatu katmine
• põõsashekiga väga sarnane
• säilitab oma värvi
• varje raskustkandva osa moodustavad punutud traadid, millele lisatakse põõsalehtede imiteerimiseks
kahevärvilisi ribasid

VARJATUD VÕRKPIIRE
65% läbipaistmatu punutud varje
mõõtmed
(mm)
kõrgus 1500, pikkus 25 m
kõrgus 1600, pikkus 25 m
kõrgus 1800, pikkus 25 m
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kõrgus (mm)
DEKORAN
tsink- ja PVC-kattega
kaarekujulise otsaga punutud võrk
võrgusilm 90 × 150 mm
traatide läbimõõt: horisontaalne 2,50 mm
vertikaalne 3,00 mm
roheline

25 m rull

®

250

• elegantne punutud aiapiire

400

• horisontaalsed traadid on punutud teisiti

650

• ideaalne lillepeenarde ümbritsemiseks

900

• lihtne paigaldus

1200
250

UUS

10 m rull

400
650
900

UUS

Dekoratiivvõrgu postid
kirjeldus

kõrgus/läbimõõt (mm)
PVC-kattega metallpost
postiga on kaasas kork,
millel on silm juhttraadi jaoks

700/16
1000/20
1200/20

KASUTUSKOHAD: põõsaste, peenarde, parkide ja kõnniteede piirded
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www.vekra.ee | info@vekra.ee

www.vekra.ee | DEKORATIIVVÕRK DEKORAN® | www.vekra.ee | DEKORATIIVVÕRK DEKORAN® | www.vekra.ee

kirjeldus

®

DEKORATIIVVÕRK DEKORAN

®
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KEEVISVÕRK PILONET
• tsink- ja PVC-kattega
• tugevalt tsingitud terastraat
• 25 m rull
• roheline
• rull on pakitud
termokahanevasse kilesse

PIIRDEVÕRK
kirjeldus

kõrgus (mm)
1000

PILONET® LIGHT PLUS
tsink- ja PVC-kattega
võrgusilm 75 × 100 mm
traadi läbimõõt 2,10 mm

1200
1500

kirjeldus

kõrgus (mm)
PILONET® ANTRACIT
võrgusilm 50 × 100 mm
traadi läbimõõt 2,50 mm

1000

PILONET® HEAVY
tsink- ja PVC-kattega
võrgusilm 50 × 50 mm
traadi läbimõõt 2,50 mm

1000

1200
1500

1200
1500
1800
2000

400
10 m rull

PILONET® MIDDLE
tsink- ja PVC-kattega
võrgusilm 50 × 100 mm
traadi läbimõõt 2,20 mm
kõrgusele 600–1500 mm
traadi läbimõõt 2,50 mm
kõrgusele 1800–2000 mm

600
800
1000
600
800

25 m rull

1000
1200
1500
1800
2000

KASUTUSKOHAD: eraaiad, pargid, koolid
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TÖÖSTUSVÕRK
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• tsink- ja PVC-kattega
• tugevalt tsingitud terastraat
• 25 m rull
• roheline
• rull on pakitud termokahanevasse kilesse

kirjeldus

kõrgus (mm)
®

PILONET SUPER
tsink- ja PVC-kattega
võrgusilm 50 × 50 mm
traadi läbimõõt 3,00 mm

1000
1200
1500
1800
2000

• horisontaaltraadid on vee äravoolu
juhtimiseks painutatud laineliseks
• iga horisontaaltraat on ka pingutustraat
• võrgu tugevdamiseks on ääretraadid topelt
• PILONET®-i süsteemiga sobivad väga hästi
PILCLIP®-i postid, mis on võrgu kinnitamiseks varustatud eriprofiiliga

PILONET® SUPER STRONG
tsink- ja PVC-kattega
võrgusilm 50 × 50 mm
traadi läbimõõt 3,50 mm
20 m rull

1500
1800

• PILONET®-i süsteemi saab täiendada laias
valikus kvaliteetsete väravatega (tiibväravad,
liugväravad, jalgväravad)
• vastupidavuse garantii vähemalt 10 aastat

2000

KASUTUSKOHAD: staadionid, tööstushooned, avalikud alad, tehased ja laohooned
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®

®

SE

RAAMI JA POSTIDE VIIEKORDNE KAIT

1
2 fosfaatimine
3 3 × loputus demineraliseeritud vees
4 passiveerimine
rasvaärastus

®

TIIBVÄRAV IDEAL

TIIBVÄRAV
laius × kõrgus
(mm)

tsink- ja PVC-kattega

3600 × 950



3600 × 1200



3600 × 1450



3600 × 1550



3600 × 1750



3600 × 1950



(Enviroxi SG-protsess)

aas

5 80 µm
gara nt
tat

iid

• modifitseeritud tsink- ja PVC-kattega
• raam valmistatud ümarprofiilist (kinnine)
• nelinurkse silmaga keevisvõrgust raamitäide
• võrgusilm 55 × 55 mm
• traadi läbimõõt 2,50 mm
• roheline
• tiibväravaga on kaasas 2 reguleeritavate hingedega posti
• tiibväravat on võimalik kinnitada tabalukuga (ei ole kaasas)
metallaasadesse

5

polümeervärvi kiht

teraskomponent

tud süsteem
tsingi

TE
MITTESTANDARDSE
ID
VA
RA
VÄ
A
MÕÕTMETEG
ID
VA
SE
AK
TOODET

A
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®

JALGVÄRAV IDEAL

• modifitseeritud tsink- ja PVC-kattega
• raam valmistatud ümarprofiilist (kinnine)
• nelinurkse silmaga keevisvõrgust raamitäide
• võrgusilm 55 × 55 mm
• traadi läbimõõt 2,50 mm
• roheline
• väravaga on kaasas 2 reguleeritavate
hingedega posti
• kaasas lukk koos südamikuga
JALGVÄRAV
laius × kõrgus
(mm)

tsink- ja PVC-kattega

1000 × 950



1000 × 1200



1000 × 1450



1000 × 1550



1000 × 1750



1000 × 1950
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tsinkkattekiht
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5
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TIIBVÄRAV IDEAL®

A

B

C

Soovi

tatav l

aius 3

A

600 m

m

A. Hinged
B. Metallaasad tabaluku jaoks
C. Maariiv

3630600
0mm
JALGVÄRAV IDEAL® mm (dopo

ručen

á min

imáln

í šířk

a)

c
c

B

A

Soo

vita

tav

laiu

s1

130

mm
A. Hinged
B. Luku vasturaua kinnitamine
C. Lingi ja luku paigaldus
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TIIB- JA JALGVÄRAV PILGATE

®

®

®

TIIBVÄRAV PILGATE

• modifitseeritud tsinkkattega ning tsink- ja PVC-kattega
• raam valmistatud kantprofiilist (kinnine)
• keevisvõrgust raamitäide
• võrgusilm 50 × 50 mm
• traadi läbimõõt 3,50 mm
• roheline
• tiibväravaga on kaasas 2 reguleeritavate hingedega posti
• kaasas lukk koos südamikuga
TIIBVÄRAV
laius × kõrgus
(mm)

tsink- ja
PVC-kattega

laius × kõrgus
(mm)

tsink- ja
PVC-kattega

3000 × 950



4000 × 950



3000 × 1150



4000 × 1150



3000 × 1450



4000 × 1450



3000 × 1750



4000 × 1750



3000 × 1950



4000 × 1950



Tiibvärava illustratsioon: mõõtmed 1750 ja 1950 mm

TE
MITTESTANDARDSE
ID
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RA
VÄ
A
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PILGATE TOODET

A

ERITELLIMUSTÖÖN

®

JALGVÄRAV PILGATE

• modifitseeritud tsinkkattega ning
tsink- ja PVC-kattega
• raam valmistatud kantprofiilist (kinnine)
• keevisvõrgust raamitäide
• võrgusilm 50 × 50 mm
• traadi läbimõõt 3,50 mm
• roheline
• tiibväravaga on kaasas 2 reguleeritavate
hingedega posti
• kaasas lukk koos südamikuga

Tiibvärava illustratsioon:
mõõtmed 950, 1150 ja 1450 mm

JALGVÄRAV
laius × kõrgus
(mm)

tsink- ja
PVC-kattega

laius × kõrgus
(mm)

tsink- ja
PVC-kattega

1000 × 950



1250 × 950



1000 × 1150



1250 × 1150



1000 × 1450



1250 × 1450



1000 × 1750



1250 × 1750



1000 × 1950



1250 × 1950



TSINKKATTEGA VÄRAVA
ID
TOODETAKSE VAID

ERITELLIMUSTÖÖNA
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TIIBVÄRAV PILGATE®
30300
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A. Hinged
B. Värava maariivi kinnitamine
C. Luku vasturaua kinnitamine
D. Lingi ja luku paigaldus

50 m

m

JALGVÄRAV PILGATE

®
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A. Hinged
B. Luku vasturaua kinnitamine
C. Lingi ja luku paigaldus
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KUUSNURKSE SILMAGA TRAATVÕRK LOOMAPIDAJATELE
• mitmeotstarbeline võrk koduloomade pidamiseks
• sobib kaitseks kahjurite eest
kirjeldus

silm / kõrgus (mm) / rulli pikkus
tsinkkattega

13/1000/50 m
16/1000/50 m

tsinkkattega
HOBBY-pakend

kirjeldus

silm / kõrgus (mm) / rulli pikkus
tsink- ja PVC-kattega
roheline

13/1000/25 m
16/1000/25 m

20/1000/50 m

20/1000/25 m

25/1000/50 m

25/1000/25 m

40/1000/50 m

30/1000/25 m

50/1000/50 m

40/1000/25 m

silm / kõrgus (mm) / rulli pikkus
25/1000/10 m
25/500/10 m

tsink- ja PVC-kattega
HOBBY-pakend
roheline

13/500/10 m

silm / kõrgus (mm) / rulli pikkus
13/1000/10 m
13/500/10 m
25/500/10 m

KASUTUSKOHAD: lindlad, puurid, väikeloomade tarad
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KUUSNURKNE VÕRK JA KEEVISVÕRK
LOOMAPIDAJATELE

KEEVISVÕRK LOOMAPIDAJATELE
• mitmeotstarbeline toode koduloomade kasvatamiseks
• sobib kaitseks kahjurite eest
• hea stabiilsuse tõttu saab kasutada terraariumides,
jänesekuutides ja lindlates
• sobib komposti ümbritsemiseks
mõõtmed (mm)
silm / traat / kõrgus / rulli pikkus

kirjeldus
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tsink- ja PVC-kattega
keevisvõrk
roheline

25 × 25/2,0/1000/10 m

mõõtmed (mm)
silm / traat / kõrgus / rulli pikkus

kirjeldus
tsink- ja PVC-kattega
HOBBY-pakend
keevisvõrk
roheline

19 × 19/1,1/1000/5 m
19 × 19/1,1/500/5 m
12,7 × 12,7/0,9/500/5 m

mõõtmed (mm)
silm / traat / kõrgus / rulli pikkus

kirjeldus
tsinkkattega
keevisvõrk

6,3 × 6,3/0,55/1000/25 m
8,0 × 8,0/0,8/1000/25 m
10,6 × 10,6/0,9/1000/25 m
12,7 × 12,7/0,8/1000/25 m
12,7 × 12,7/1,05/1000/25 m
16 × 16/1,2/1000/25 m
19 × 19/1,45/1000/25 m
25,4 × 25,4/1,7/1000/25 m

mõõtmed (mm)
silm / traat / kõrgus / rulli pikkus

kirjeldus
tsinkkattega
HOBBY-pakend
keevisvõrk

19 × 19/1,45/1000/5 m
19 × 19/1,05/500/5 m
12,7 × 12,7/1,05/500/5 m

Keevisvõrk loomapidajatele, tarvikud
kirjeldus
keevisvõrgu
ühendamise
tangid

keevisvõrgu
ühendamise
klambrid

KASUTUSKOHAD: lindlad, puurid, väikeloomade tarad
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RAAMI JA POSTIDE VIIEKORDNE KAIT
www.v ekra.ee

1 rasvaärastus
2 fosfaatimine
3 3 × loputus demineraliseeritud vees
4 passiveerimine
(Enviroxi SG-protsess)
polümeervärvi kiht

teraskomponent

tsinkkattekiht

ÜMARPOSTIDE KALDTOED IDEAL®

• tugevalt tsingitud
• meie kasutatavad tehnoloogiad garanteerivad raua ja tsingitud materjalide
vähemalt kahekordse korrosioonikaitse (soolavee pihustamise test
kambris)
• see on Tšehhi Vabariigis kasutusel olevate pinnatöötlus- ja
värvimismeetodite kõrgeim tase
kirjeldus

5

• tugevalt tsingitud
• kaldtugede plastikotsad on ülevalt lõigatud nii,
et neid saaks postide külge kinnitada
• ühendustarvikud on kaasas
• kaldtugesid IDEAL® saab kasutada ka postidega PILCLIP®
kirjeldus

kõrgus/läbimõõt/seina paksus (mm)
1750/38/1,25
2000/38/1,25
2300/38/1,50
2600/38/1,50
1500*/48/1,50
* pingutustraadi hoidja ei ole
1750*/48/1,50
postiga kaasas
2000*/48/1,50
2100/48/1,50
2400/48/1,50
2600/48/1,50
3000/48/1,50
POST
1750/38/1,25
tsink- ja PVC-kattega
2000/38/1,25
roheline plastikkork
2300/38/1,50
roheline pingutustraadi hoidja
2600/38/1,50
on postiga kaasas
1500*/48/1,50
roheline
1750*/48/1,50
* pingutustraadi hoidja ei ole
2000*/48/1,50
postiga kaasas
2100/48/1,50
2400/48/1,50
2600/48/1,50
3100/48/1,50

kõrgus/läbimõõt/seina paksus (mm)
KALDTUGI
tsinkkattega

POST
tsinkkattega
must plastikkork
must pingutustraadi hoidja
on postiga kaasas

kaldtoe
ühendustarvikud

1750/38/1,25
2000/38/1,25
2500/38/1,25

KALDTUGI
tsink- ja PVC-kattega
roheline

1750/38/1,25
2000/38/1,25
2500/38/1,25
2700/38/1,50
3000/38/1,50
3000/48/1,50

KALDTUGI
tsink- ja PVC-kattega
antratsiithall

2000/38/1,25

PROFIILPOSTID PILCLIP®
• meie kasutatavad tehnoloogiad garanteerivad raua ja tsingitud materjalide
vähemalt kahekordse korrosioonikaitse (soolavee pihustamise test
kambris)
• see on Tšehhi Vabariigis kasutusel olevate pinnatöötlus- ja värvimismeetodite kõrgeim tase
• tänu V-kujulisele sissepressitud profiilile on PILCLIP®-i postid tavaliste
ümarpostidega võrreldes palju jäigemad ja kindlamad. PILCLIP®-i 48 mm
läbimõõduga post vastab tavalisele 60 mm läbimõõduga ümarpostile
• piirde paigaldamine PILCLIP®-i postidele on kasutaja jaoks mugavam
kui paigaldamine ümarpostidele

kirjeldus

kõrgus/läbimõõt/seina paksus (mm)
1700/48/1,50
2000/48/1,50
2300/48/1,50
2500/48/1,50
2700/48/1,50
3000/48/1,50
1700/48/1,50
2000/48/1,50
2300/48/1,50

POST
postiga on kaasas roheline PVC-kork
roheline

POST
postiga on kaasas must PVC-kork
antratsiithall

POSTID KEEVISPANEELIDELE PILOFOR®
kirjeldus
tsinkkattega ning tsink- ja PVC-kattega
nelikantposti mõõtmed 60 × 60 mm
seina paksus 1,50 mm
postiga on kaasas pressitud M6-mutrid
ja must PVC-kork
roheline
valge

posti kõrgus (mm)

tsinkkattega

Zn + PVC

posti kõrgus (mm)

tsinkkattega

1500





2600



Zn + PVC


1700





2800





2000





3000





2200





3200





2400





Soovi korral saab tellida ka teistes värvitoonides.
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ÜMARPOSTID IDEAL®
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POSTID JA KALDTOED
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PAIGALDUSTARVIKUD
Tarvikud punutud võrkpiirete ja keevisvõrkude paigaldamiseks
kirjeldus

kirjeldus
ankur võrgu kinnitamiseks seina või
müüri külge, tsinkkattega

kaeveriist pinnase käsitsi eemaldamiseks
postiaukude kaevamisel

kõrg. 1000 mm
kõrg. 1250 mm
kõrg. 1500 mm
kõrg. 1600 mm

UUS
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kõrg. 1800 mm

tsinkkattega
keermelatt
1m

kõrg. 2000 mm
ankur võrgu kinnitamiseks seina või
müüri külge, tsink- ja PVC-kattega

UUS

M12
M14
M16
M18

kõrg. 1000 mm

UUS

kõrg. 1250 mm
kõrg. 1500 mm

UUS

kõrg. 1600 mm
kõrg. 1800 mm

tsinkkattega ankur
10 × 90 mm
keemiline ankruliim
380 ml

UUS

pihustivärv – roheline, must, antratsiithall
korrosiooni eest kaitsev värv tsingitud ja
alumiiniumpindadele

UUS

tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks
betoonvundamendile, läbimõõt 60 mm

UUS

tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks
betoonvundamendile, läbimõõt 76 mm

UUS

2" (50,80 mm) PVC-postikork; roheline, pruun

tsingitud ankruplaat posti
paigaldamiseks betoonvundamendile, läbimõõt:

kaldtoe otsakork, PVC, läbimõõt 38 mm
roheline, must

UUS

tsingitud ankruplaat posti monteerimiseks müürile,
läbimõõt 38 mm

kaldtoe otsakork, PVC, läbimõõt 48 mm
roheline, must

UUS

tsingitud ankruplaat posti monteerimiseks müürile,
läbimõõt 48 mm

kõrg. 2000 mm
PVC-postikork, läbimõõt 38 mm
roheline, must
PVC-postikork, läbimõõt 48 mm
roheline, must
PVC-postikork, läbimõõt 60 mm
roheline, must
5/4" (31,75 mm) PVC-postikork; roheline, pruun
6/4" (38,10 mm) PVC-postikork; roheline, pruun

kaldtoe ühenduskonks

tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks
betoonvundamendile, 60 x 60 mm profiil
tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks
betoonvundamendile, läbimõõt 48 mm,
stantsitud profiil (PILCLIP®-i post)

kaldtoe otsakork, Al, läbimõõt 48 mm
kaldtoe otsakork, Al + PVC, läbimõõt 48 mm

UUS

Ø 38 mm

Tarvikud PILOFOR®-i keevispaneelide paigaldamiseks
kirjeldus
PVC-võru keevispaneelide ümarpostide külge kinnitamiseks
48 mm läbimõõduga postile; kaasas polt
roheline, must, hall (LIGHT)

Ø 48 mm
Ø 60 mm

pingutustraadi kinnitusvõru
tsink- ja PVC-kattega

100 × 100 mm

tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks
betoonvundamendile, läbimõõt 48 mm

kaldtoe otsakork, Al + PVC, läbimõõt 38 mm

pingutustraadi kinnitusvõru
tsinkkattega

70 × 70 mm

tsingitud ankruplaat posti paigaldamiseks
betoonvundamendile, läbimõõt 38 mm

kaldtoe otsakork, Al, läbimõõt 38 mm

UUS

50 × 50 mm

Ø 38 mm

konkspolt, mutriga
(CLASSIC)

Ø 48 mm

roostevabast terasest paneelikinnitus

Ø 60 mm

UUS

roostevabast terasest paneelikinnituste tangid
(CLASSIC)

M8-mutriga polt
(25 M8-mutrit + poldid)

roostevabast terasest klambrid seinakinnituseks (2 tk pakis)
(LIGHT, CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
PVC-klamber paneelide nelikantpostide külge kinnitamiseks
kaasas poldikatted
roheline, must, hall (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)

pingutustraadi hoidja, isekeermestava kruviga

PVC-hoidja paneelide PILOFOR® CLASSIC
väravaraamide külge kinnitamiseks

pingutustraadi hoidja (tüübliga); roheline, must

postilood

UUS
puurimissüsteem postiaukude käsitsi süvendamiseks
käsipuur, läbimõõt 15 cm

PVC-hoidja paneelide PILOFOR® SUPER
väravaraamide külge kinnitamiseks

UUS

roostevabast terasest hoidja paneelide PILOFOR® CLASSIC
väravaraamide külge kinnitamiseks

UUS

roostevabast terasest hoidja paneelide PILOFOR® SUPER
väravaraamide külge kinnitamiseks

UUS

äramurtava otsaga tsingitud turvapolt klambri kinnitamiseks
poldi pikkus 42 mm, 52 mm
(CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)

UUS

tsingitud M6-polt, pikkus 40 mm
(CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
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METSAVÕRK
kirjeldus

võrgu kõrg. / horisont. traatide arv /
vertik. traatide vahekaugus (mm)

LIGHT
mitmeotstarbeline põimitud sõlmedega tsinkkattega võrk,
mis sobib eeskätt viljeluseks

1500/14/150

kõige levinum kaitse loomade eest (soodne hind)

1600/15/150

mõeldud mitte väga kõrgel kasutamiseks – max 500 m
üle merepinna (õhem lumekiht)

1600/19/150

ääretraadi läbimõõt 2,00 mm
sisetraadi läbimõõt 1,60 mm
tsinkkattekiht 70 g/m2

1500/20/150

1600/20/150
1600/23/150
1800/20/150
2000/17/150
2000/22/150

PÕIMITUD VÕRK STANDARD
kirjeldus
STANDARD
mitmeotstarbeline põimitud sõlmedega tsinkkattega võrk,
mis sobib eeskätt viljeluseks
mõeldud kõrgel kasutamiseks – rohkem kui 500 m
üle merepinna (paksem lumekiht)
ääretraadi läbimõõt 2,20 mm
sisetraadi läbimõõt 1,80 mm
tsinkkattekiht 70 g/m2

võrgu kõrg. / horisont. traatide arv /
vertik. traatide vahekaugus (mm)
1000/8/150
1200/10/150
1500/14/150

100/8/15 120/10/15 150/14/15 150/20/15 160/15/15 160/19/15 160/20/15 160/23/15 180/20/15 200/16/15 200/17/15 200/22/15 200/23/15 200/25/15

1600/15/150
silma
kõrgus

1600/19/150

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

20

20

20

1600/20/150
2000/16/150
2000/17/150
2000/22/150
20

PÕIMITUD VÕRK PREMIUM
kirjeldus

võrgu kõrg. / horisont. traatide arv /
vertik. traatide vahekaugus (mm)

PREMIUM
ääretraadi läbimõõt 2,40 mm
sisetraadi läbimõõt 1,90 mm

1600/15/150

tsinkkattekiht 180 g/m2

2000/17/150

20
20

1600/20/150
20

20

2000/25/150

15

10

15

20

15

15
10
10

15

15

10

10

10

10

10

5
5

10
10
5
5
5
5

20

20

20

20

15

15

15

15

10

10

10
10

20

20

15
15

20

20

20

20

15

15

15

15

20

10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10

10

10

10

10

10

10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15

15

15

15

15

15

15

15

10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10

10

10

10

10

10

10
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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PÕIMITUD VÕRK LIGHT

PÕIMITUD VÕRK SPECIAL
• tugevalt tsingitud, väga pika kasutuseaga ja äärmiselt vastupidav võrk –
mõeldud kasutamiseks kaitsealadel
• põllumajandusloomade tarad
• loomade talvitumiseks mõeldud kaitsealad
võrgu kõrgus / horisontaalsete
traatide arv / vertikaalsete traatide
vahekaugus (mm)
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kirjeldus
põimitud sõlmedega
võrk TITAN light
ääretraadi läbimõõt
2,00 mm
tsinkkattekiht 180 g/m2
põimitud sõlmedega
võrk TITAN
ääretraadi läbimõõt
2,50 mm
tsinkkattekiht 180 g/m2

2000/14/150 (75 m)

1800/13/150 (50 m)
2000/14/150 (50 m)
2410/16/150 (50 m)

PÕIMITUD VÕRK LOOMAPIDAJATELE
• väga vastupidav liikumistele kõigis neljas suunas
• tavalisest tugevam, ilus disain
• väikesed silmatorkamatud sõlmed
võrgu kõrgus / horisontaalsete
traatide arv / vertikaalsete traatide
vahekaugus (mm)

kirjeldus
põimitud sõlmedega
võrk TORUS R

1200/9/150 (50 m)
1400/12/150 (50 m)
1600/14/150 (50 m)

KEEVISVÕRK
• eri viljelusobjektide kaitse
• puuistanduste ja puukoolide kaitse
võrgu kõrgus / horisontaalsete
traatide arv / vertikaalsete traatide
vahekaugus (mm)

kirjeldus
BENITA
tsinkkattega
traadi läbimõõt 1,80 mm

BENITA
tsink- ja PVC-kattega
traadi läbimõõt 2,10 mm

1500/14/65 (50 m)
1500/14/60 (50 m)
1800/18/60 (50 m)

1600/13/150 (25 m)
2000/17/150 (25 m)

Tarvikud metsavõrkude paigaldamiseks
kirjeldus

kirjeldus
RAPIDO
standardklamber

traatidele läbimõõduga
1,60–2,80 mm

RAPIDO
standardklamber

traatidele läbimõõduga
2,50-4,00 mm

tsingitud klambrid
(väikseim tellimus 5 kg pakend)

läbimõõt 3,10; pikkus 31
läbimõõt 3,40; pikkus 34
läbimõõt 3,80; pikkus 38

mm
RAPIDO tangid

naelad
(väikseim tellimus 5 kg pakend)

UUS

läbimõõt 4,20; pikkus 42
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70
100
120
150

• kuivbetoonsokkel tavapärase piirdealuse
asemel; sobib nii klassikalise võrgu,
keevisvõrgu kui ka keevispaneelide alla
paigaldamiseks
• kuivbetoonsokkel kinnitatakse spetsiaalsete
hoidjatega ümar- või nelikantpostide vahele
• PILOFOR®-i paneelidele sobib pikkus 245
cm, teistele võrgutüüpidele ja keevisvõrgule
sobib pikkus 295 cm

kirjeldus

pikkus/kõrgus/laius (mm)
sile viimistlus
lukustusnagadeta

2450/200/50

KUIVBETOONSOKLI PAIGALDAMISE TARVIKUD
kirjeldus

2950/200/50
2450/300/50

UUS

2950/300/50

üks pool krobeline
looduslik kruus
lukustusnagadeta

PVC – sirgjooneline osa
kõrgus 200 mm
tühimiku läbimõõt 38 mm
PVC – sirgjooneline osa
kõrgus 200 mm
tühimiku läbimõõt 38 mm
PVC – sirgjooneline osa
kõrgus 300 mm
nelinurkne tühimik 60 × 60 mm PILOFOR®-i postidele

2450/300/50

tsinkkattega – sirgjooneline osa
kõrgus 200 mm või 300 mm
tühimiku läbimõõt 48 mm

2950/300/50

tsinkkattega – ääreosa
kõrgus 200 mm või 300 mm
PVC – ääreosa
kõrgus 200 mm

üks pool krobeline
Janíčeki plaat (sobib
betoonsüsteemiga PILEG®)

PVC – ääreosa
kõrgus 300 mm

2000/300/50

UUS

tsink- ja PVC-kattega hoidja
Janíčeki plaadile

UUS
UUS
UUS

TEX-kruvi, 6,3 × 32
(isekeermestav)
TEX-kruvi, 6,3 × 50
(isekeermestav)

Vekra OÜ | +372 50 353 76 | +372 56 454 262

www.vekra.ee | info@vekra.ee

www.vekra.ee | KUIVBETOONSOKLI PAIGALDAMISE TARVIKUD | www.vekra.ee

®

KUIVBETOONSOKLI
PAIGALDAMISE TARVIKUD

|

www.v ekra.ee

Piirded
Vekrast

|

www.v ekra.ee

Piirded
Vekrast

• tugevalt tsingitud
• kerged ja mobiilsed lihtsalt paigaldatavad paneelid
• sobivad ehitiste, kraavide, ehitusplatside või vabaõhuürituste ajutiseks piiramiseks
• raam valmistatud kinnisest profiilist
• raamitäide on keevitatud profileerimata traadist

STANDARD
• vertikaalsed traadid ulatuvad ülemisest äärest kaugemale (turvalisem)
kirjeldus
paneel

pikkus (mm)

kõrgus (mm)

3430

2000

Mobiilaia tarvikud
kirjeldus
mobiilaia betoonkivi

mobiilaia jalg- või tiibvärava ratas

värav

1200

mobiilaia liblikkinnitus, polt + mutter

2000

mobiilaia jalg- või tiibvärava hing
MOBIILAIA KASUTUSALA: ehitus

KASUTUSKOHAD: ehitusplatsid, kultuurisündmused, ajutine turvalahendus
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KÕRGE TURVALISUSE ELEMENDID

Okastraat PICHLÁČEK

Sirge lapik žilett-tüüpi okastraat

• tugevalt tsingitud (240 g Zn/m2) okastraat, tippkvaliteet
• modifitseeritud tsinkkattega ning tsink- ja PVC-kattega

• riba laius 20 mm, kidade vahe 25 mm

kirjeldus

kogus rullis

kogus rullis / kaal
tsinkkattega

50 m

50 m/2,60 kg
100 m/5,10 kg
250 m/15 kg

tsink- ja PVC-kattega

100 m/5,40 kg

Okastraadi ja žilett-tüüpi okastraadi hoidjad
• tsinkkattega või tsink- ja PVC-kattega metallharud
• haru pikkus 45 cm, avad 3 rea jaoks
kirjeldus

Žilett-tüüpi tunnelokastraat

Al, 48 mm läbimõõduga postidele, ühe haruga
Al + PVC, 48 mm läbimõõduga postidele, ühe haruga

• tugevalt tsingitud
• täiuslik kaitse
kirjeldus

tsinkkattega, 48 mm läbimõõduga postidele, V-kujuline
tunneli läbimõõt
(mm)

optimaalne pikkus
lahtirullituna (m)

450

9–10

700

10–11

980

12–15

tsink- ja PVC-kattega, 48 mm läbimõõduga postidele, V-kujuline
tsinkkattega, PILOFOR®-i 60 × 60 mm postidele, ühe haruga
tsink- ja PVC-kattega, PILOFOR®-i 60 × 60 mm postidele, ühe haruga
tsinkkattega, PILOFOR®-i 60 × 60 mm postidele, V-kujuline
tsink- ja PVC-kattega, PILOFOR®-i 60 × 60 mm postidele, V-kujuline
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TÖÖSTUSPANEELID PILOFOR LIGHT
• nelinurksete võrgusilmadega keevispaneelid
• kinnitatud 48 mm läbimõõduga ümarpostide külge (LIGHT)
• paneeli laius 2500 mm
• modifitseeritud tsinkkattega ning tsink- ja PVC-kattega
®

PROFIILIGA PANEELID PILOFOR
kirjeldus
võrgusilm 50 × 200 mm
stantsitud profiil
traadi läbimõõt 4 mm

kõrgus
(mm)

PILOFOR LIGHT
tsinkkattega

kõrgus
(mm)

PILOFOR LIGHT
Zn + PVC

soovitatav
posti kõrgus

soovitatav postikinnituste arv

V-kujude
arv

1030



1030



1500

3

2

1230



1230



1700

4

2

1530



1530



2000

4

3

1730



1730



2200

4

3

2030



2030



2600

4

4

kirjeldus
võrgusilm 62,5 × 200 mm
stantsitud profiil
traadi läbimõõt 4 mm

• paneelide ühes ääres on 30 mm ogadega serv,
teises horisontaalne traat
• paneelid saab vajadusest lähtuvalt paigaldada nii,
et ogadega serv jääb kas alla või üles
• on võimalik paigaldada kuivbetoonsoklile
• kiire paigaldus
• kõrgeim kvaliteet
• pakume laia valikut sama raamitäitega
eri kõrgustes jalg- ja tiibväravaid
®

Tarvikud PILOFOR -i keevispaneelide paigaldamiseks
kirjeldus
PVC-võru keevispaneelide ümarpostide külge kinnitamiseks
kaasas polt
48 mm läbimõõduga postile
roheline, must, hall

roostevabast terasest klambrid seinakinnituseks
(2 tk pakis)

UUS

KASUTUSKOHAD: eramaa, avalikud alad, pargid ja spordiväljakud
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3D TÖÖSTUSPANEELID PILOFOR CLASSIC
• nelinurksete võrgusilmadega keevispaneelid
• nelinurkse profiiliga postide (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG) külge kinnitamiseks
• paneeli laius 2500 mm
• modifitseeritud tsinkkattega ning tsink- ja PVC-kattega
®

PROFIILIGA PANEELID PILOFOR
kirjeldus
võrgusilm 50 × 200 mm
stantsitud profiil
traadi läbimõõt 5 mm

kõrgus
CLASSIC
(mm) tsinkkattega

CLASSIC
ZN + PVC

soovitatav
posti kõrgus

soovitatav postikinnituste arv

V-kujude
arv

630





1000

3

2

1030





1500

3

2

1230





1700

4

2

1530





2000

4

3

1730





2200

5

3

2030





2600

6

4

2430





3200

7

4

• paneelide ühes ääres
on 30 mm ogadega
serv, teises horisontaalne traat
• paneelid saab vajadusest lähtuvalt
paigaldada nii, et
ogadega serv jääb
kas alla või üles
• on võimalik paigaldada
kuivbetoonsoklile
• kiire paigaldus
• kõrgeim kvaliteet
• pakume laia valikut sama raamitäitega
eri kõrgustes jalg- ja tiibväravaid

KASUTUSKOHAD: tööstushooned, tehased, koolid, pargid, väljakud
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Tarvikud PILOFOR -i 3D-paneelide paigaldamiseks
kirjeldus
roostevabast terasest paneelikinnitus

roostevabast terasest paneelikinnituste tangid

UUS

roostevabast terasest klambrid seinakinnituseks
(2 tk pakis)
PVC-klamber paneelide nelikantpostide külge kinnitamiseks
kaasas poldikatted
roheline, must, hall

PVC-klamber paneelidele PILOFOR® CLASSIC
jalg- või tiibvärava raami külge kinnitamiseks

UUS

UUS

roostevabast terasest klamber paneelidele PILOFOR® CLASSIC
jalg- või tiibvärava raami külge kinnitamiseks
konkspolt, mutriga

UUS

äramurtava otsaga tsingitud turvapolt klambri kinnitamiseks
poldi pikkus 42 mm, 52 mm

UUS

tsingitud M6-polt
poldi pikkus 40 mm
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2D TÖÖSTUSPANEELID PILOFOR SUPER
• nelinurksete võrgusilmadega keevispaneelid
• nelinurkse profiiliga postide (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG) külge kinnitamiseks
• paneeli laius 2500 mm
• modifitseeritud tsinkkattega ning tsink- ja PVC-kattega
®

2D KEEVISPANEELID PILOFOR
kirjeldus
võrgusilm 50 × 200 mm
traatide läbimõõt:
horisontaalne 2 × 6 mm
vertikaalne 5 mm

kõrgus
(mm)

SUPER
tsinkkattega

SUPER
Zn + PVC

soovitatav
posti kõrgus

soovitatav postikinnituste arv

1030





1500

3

1230





1700

4

1430





2000

4

1630





2200

5

1830





2400

5

2030





2600

6

2430





3200

7

• kahekordsed horisontaalsed traadid muudavad paneeli
väga tugevaks
• paneelide ühes ääres on 30 mm ogadega serv, teises
horisontaalne traat
• paneelid saab vajadusest lähtuvalt paigaldada nii,
et ogadega serv jääb kas alla või üles
• on võimalik paigaldada
kuivbetoonsoklile
• kiire paigaldus
• kõrgeim kvaliteet
• kõrge turvalisusaste
• pakume laia valikut sama raamitäitega
eri kõrgustes jalg- ja tiibväravaid
• kõrgema turvalisusastme saavutamiseks
võib kasutada žilett-tüüpi tunnel- või
ribaokastraati

KASUTUSKOHAD: lennujaamad, militaaralad, tööstushooned, tehased, laod ja spordistaadionid
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Tarvikud PILOFOR -i 2D-paneelide paigaldamiseks
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kirjeldus
roostevabast terasest klambrid seinakinnituseks
(2 tk pakis)

UUS
PVC-klamber paneelide nelikantpostide külge kinnitamiseks
kaasas poldikatted
roheline, must, hall
(CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)

PVC-klamber paneelidele PILOFOR® SUPER
jalg- või tiibvärava raami külge kinnitamiseks

roostevabast terasest klamber paneelidele PILOFOR® SUPER
jalg- või tiibvärava raami külge kinnitamiseks

UUS
äramurtava otsaga tsingitud turvapolt klambri kinnitamiseks
poldi pikkus 42 mm, 52 mm

UUS

UUS

tsingitud M6-polt
poldi pikkus 40 mm
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ORIGINAALSE DISAINI ja kaasaegse vormi KOMBINATSIOON, mille toovad eriti hästi esile PEENED SEPISTATUD
KOMPONENDID ja kaarekujuline profiil. Süsteem on tuntud ka oma LIHTSA JA KIIRE PAIGALDUSE POOLEST.
See on loodud neile, kes otsivad USALDUSVÄÄRSUST JA MAJANDUSLIKULT HEAD LAHENDUST. Süsteem
sobib nii kaasaegsete kui ka klassikalisema arhitektuuriga EHITISTE PIIRAMISEKS.
• algne tootesari koosneb 15 mallist ja 16 valmissüsteemist
• süsteemid on kas: tsinkimata; kaetud musta pulbervärviga või
tsingitud; kaetud musta või antratsiithalli pulbervärviga
• rohkem infot leiate veebilehelt www.vekra.ee

musta värvi

PILEG 1N

PILEG 9N

tsingitud +
musta värvi

tsingitud +
rvi
antratsiithalli vä

PILEG 3N, antratsiithall

PILEG 10 – 3D

PILEG 7

PILEG 8N

PILEG 13
PILEG 15
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laius: 2000 mm
kõrgus: 600, 900, 1200 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: 900, 1200 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: 900, 1200 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: 900, 1200 mm

PILEG 1N

PILEG 2

PILEG 3N

PILEG 3N

musta värvi

musta värvi

musta värvi

rvi
tratsiithalli vä
tsingitud + an

laius: 2000 mm
kõrgus: 900, 1200 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: 1300 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: 1450 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: 1200 mm

PILEG 4N

PILEG 5

PILEG 6

PILEG 7

laius: 2000 mm
kõrgus: 300, 600, 900, 1200 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: 600, 900 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: 1200 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: 1000, 1300 mm

PILEG 8N

PILEG 9N

PILEG 10 – 3D

PILEG 11

laius: 2000 mm
kõrgus: 600, 900, 1200 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: sõltub piirde kõrgusest

laius: 2000 mm
kõrgus: 1300 mm

laius: 2000 mm
kõrgus: 1200 mm

PILEG 12

PILEG 13

PILEG 14

PILEG 15

musta värvi

usta värvi
tsingitud + m

rvi
tratsiithalli vä
tsingitud + an

usta värvi
tsingitud + m

usta värvi
tsingitud + m

usta värvi
tsingitud + m

PAIGALDAMINE METALLPOSTIDELE

usta värvi
tsingitud + m

rvi
tratsiithalli vä
tsingitud + an

usta värvi
tsingitud + m

usta värvi
tsingitud + m

usta värvi
tsingitud + m

TARVIKUD

PAIGALDAMINE BETOONSÜSTEEMILE PILEG®
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musta värvi

1

BETOONPIIRDE
EHITUSSÜSTEEM
POSTIMOODUL
 stabiilne, toetav betoonelement
 tihendatud ja valatud betoon, mis tagab terava vormi

3

 ühtlase värviga disain

2
1. postimooduli kate
2. postimoodul
3. reamooduli kate
4. reamoodul

PIIRDE PAIGALDAMINE
 universaalne piirde-/müürikomponent
 kindlate mõõtmetega betoonalused
 värvitud, tihendatud ja valatud betoon
 hõlbus kinnitamissüsteem

4

EHITAMISE KOGUKULU ON POOLE VÄIKSEM
KUI TURUL SAADAOLEVATE SARNASTE SÜSTEEMIDE PUHUL

BETOONSÜSTEEMI EELISED
 kiire ja lihtne paigaldus
 hooldust mittevajav lõpptulemus
 kaitseb ümbritsetavat objekti
 ökoloogiline toode
 madal soetamiskulu
 kvaliteetne disain ja pikk eluiga
 esteetiline ja efektne välimus
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VUNDAMENDITA SÜSTEEM
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Vundamendita piirdesüsteem on kvaliteetne ja mitmekülgselt kasutatav Tšehhi toode.
See on sobiv lahendus nii koduaia ehitamiseks kui ka tööstusalade piiramiseks. See
on lihtne ehitussüsteem, mida kasutades saate oma kinnisvara lühikese aja jooksul
liitekohtadeta ja maitseka piirdega ümbritseda. Ka hind on väga sobiv.

SUUR MOODUL

LUKUSTUSEGA MOODUL

LÄVEPLAAT

400 × 400 × 240
PIL-TP40

400 × 400 × 240
PIL-TSZ40

2200 × 210 × 130
PIL-BZS2200
2730 × 210 × 130
PIL-BZS2730

50 %

rahalist säästu,

ERALDISEISVA ALUSEÜKSUSE
NÄIDE

kui kasutate vundamendita süste

emi

80 %

2

ajakokkuhoidu paigaldamisel

3

REAMOODULI ALUSEÜKSUSE
NÄIDE

1. sarrustatud läveplaat
2. lukustusega alusekinnitus
3. alusekinnituse täismoodul

1

REAMOODULID – SUUR MOODUL, VÄIKE MOODUL, POSTIMOODUL JA KATE
sügavus 150 mm

SUUR
500 × 230 × 150
PIL-DP15

500 × 230 × 150
PIL-D15

500 × 230 × 150
PIL-P15

VÄIKE

sügavus 200 mm

SUUR
500 × 230 × 200
PIL-DP20

500 × 230 × 200
PIL-D20

500 × 230 × 200
PIL-P20

VÄIKE

250 × 230 × 150
PIL-PD15

250 × 230 × 150
PIL-PP15

KATE

250 × 230 × 200
PIL-PD20

250 × 230 × 200
PIL-PP20

KATE
post
320 × 320 × 28
PIL-SS32

reamoodul
500 × 220 × 28
PIL-PS22

POSTIMOODUL

post
370 × 370 × 28
PIL-SS37

reamoodul
500 × 270 × 28
PIL-PS27

POSTIMOODUL
250 × 230 × 250
PIL-ST25

300 × 230 × 300
PIL-ST30

SPETSIAALSETE HOIDJATEGA JANÍČEKI PLAAT
tüüp

mõõtmed (mm)

Janíčeki plaat

2000 × 300 × 50

tsink- ja PVC-kattega hoidja (RAL9005)

300 × 50
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GARAAŽIUKSED – sektsioonuksed, rulluksed
UUS

SEKTSIOONUKS GARAAŽILE

UUS

RULLUKS GARAAŽILE

• uks on kaetud tsingitud ja värvitud teraslehega

• ukselehe ümbris on tehtud polüuretaaniga täidetud alumiiniumribadest

• uks on soojustatud 40 mm paksuse polüuretaanikihiga (Uk-arv = 1,07 W/m2 × K)

• ukse ribad ja struktuurid on kaetud värviga, mis on väga hea
korrosioonikaitsega

• neli eri profiiliga ust kolme eri pinnakattevariandiga:
puiduimitatsioon, siledapinnaline,
jämedateraline (liiv)

• uksega on alati kaasas elektrooniline ajam, mida juhitakse võtme
ja nupplüliti abil

• värvid: tumepruun, must, vasevärvi, roheline,
burgundiapunane, hõbedavärvi, antratsiithall, valge

• värvid: valge, pruun, pruun-hall, sinine, hall, punane, kollane, roheline,
kreemjas, männiroheline, beež, hõbedavärvi, kuldne tamm

• uksega võib kaasas olla ka kaugjuhtimispult

• lisavärvid: kuldne tamm, kreeka pähkel

RULLUKS LG-77
FUTURE – manuaalne uks (lukustuseta), standardmõõtmed

Standardvärvid: valge RAL9016, hall-pruun RAL8019

Standardvärvid: valge RAL9016, pruun RAL8017, pruun RAL8014,
sinine RAL5010, punane RAL3000
Pressitud V-kujuline profiil: MADAL
Pinnakate: PUIDUIMITATSIOON
mõõtmed (mm)

mõõtmed (mm)

2400 × 2000

2500 × 2000

2400 × 2100

2500 × 2100

2400 × 2120

2500 × 2120

2400 × 2250

2500 × 2250

2400 × 2370

2500 × 2370

mõõtmed (mm)
2400 × 2100
2500 × 2100
2600 × 2100
2700 × 2100

mõõtmed (mm)
2400 × 2250
2500 × 2250
2600 × 2250
2700 × 2250

Need on standardmõõtmed, eritellimusel saab uksi ka mõõtmetega kuni 5000 × 2700 mm.

FUTURE – manuaalne uks (lukustuseta), standardmõõtmed
Standardvärvid: valge RAL9016, pruun RAL8017
Pressitud V-kujuline profiil: KASSETT
Pinnakate: PUIDUIMITATSIOON
mõõtmed (mm)
2400 × 2000
2400 × 2100
2400 × 2120
2400 × 2250
2400 × 2370

mõõtmed (mm)
2500 × 2000
2500 × 2100
2500 × 2120
2500 × 2250
2500 × 2370

Need on standardmõõtmed, eritellimusel saab uksi ka mõõtmetega kuni 5000 × 2260 mm.

210
VÄRVI

GARAAŽIUKSE AJAM
kassettpress, V-kujuline

madalpress, V-kujuline

keskmine press, V-kujuline pressimata, V-kujuline

• 24 V elektromehhaaniline ajam, mis sobib ideaalselt sektsioonilistele või tõstetavatele käändustele pindalaga kuni 9 m2. Kett- või hammaslattülekandega ajamil on enkooder ja sisseehitatud kontroller. Mõeldud intensiivseks kasutamiseks, maksimaalne tõmbejõud 600 N.
• turvaline ja täpne tänu enkooderile ning sujuvale aeglustusele ukse avamisel ja sulgemisel.
Avamisel süttiv LED-valgusti.
• praktiline tänu sisseehitatud vastuvõtjaga juhtseadmele, iseõppivale funktsioonile ja
takistusele (8,2 kΩ (EN12978)) reageerivatele turvaribadele.
• mitmekülgne juhtlatt nii ühes tükis kui ka osadena. Mõlemad versioonid on saadaval
nii kett- kui ka hammaslattülekandega, kõik lisatarvikud on juba paigaldatud.
• avanemisaeg 20 s.
ajam
Telcoma ZEN60E
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GARAAŽIUKSED – tõstetavad käänduksed, tiibuksed
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TÕSTETAV KÄÄNDUKS GARAAŽILE

UUS

TIIBUKS GARAAŽILE

• uks on valmistatud tsingitud kinnistest profiilidest

• uks on kaetud tsingitud ja värvitud teraslehega

• ukselehe ümbris on tehtud tsingitud ja värvitud teraslehest

• uks võib olla isoleerimata/isoleeritud; isoleerimiseks kasutatakse
30 mm paksust polüstüreenikihti, mille peal on PVC-paneel

• uks võib olla isoleerimata/isoleeritud; isoleerimiseks kasutatakse
30 mm paksust polüstüreenikihti, mille peal on PVC-paneel
• kuus profiilivarianti: vertikaalne triip, kassettpressitud V-kujuline profiil,
horisontaalne kitsas triip, horisontaalne lai triip, vertikaalne lai triip,
vertikaalne kitsas triip
• värvid: tumepruun, must, vasevärvi, roheline, burgundiapunane,
hõbedavärvi, antratsiithall, valge
• lisavärvid: kuldne tamm, kreeka pähkel

Standardvärvid: valge RAL9010, tumepruun RAL8017
Profiil: vertikaalne
Isolatsioon: ei

• lisavärvid: kuldne tamm, kreeka pähkel (lisatasu eest)
Tiibuks

kõrgus
(mm)
mõõtmed (mm)
2470 × 2090
2570 × 2090

2000
2200
2400

isoleerimata
laius 2400 mm
laius 3000 mm







isoleeritud
laius 2400 mm
laius 3000 mm







Tiibuks

PREMIUM standardne tõstetav käänduks

Standardvärvid: kuldne tamm, kreeka pähkel
Profiil: vertikaalne

Standardvärvid: valge RAL9010, tumepruun RAL8017
Profiil: vertikaalne
Isolatsioon: jah
mõõtmed (mm)
2470 × 2090
2470 × 2280
2720 × 2090

• värvid: tumepruun, must, vasevärvi, roheline, burgundiapunane,
hõbedavärvi, antratsiithall, valge

Standardvärvid: tumepruun, must, vasevärvi, roheline,
burgundiapunane, hõbedavärvi, antratsiithall, valge
Profiil: vertikaalne

GARSTRA E-FUTURO standardne tõstetav käänduks

mõõtmed (mm)
2370 × 1990
2370 × 2090
2470 × 1990

• vertikaalne täide

kõrgus
(mm)
mõõtmed (mm)
2720 × 2280
2970 × 2090
2970 × 2280

2000
2200
2400

isoleerimata
laius 2400 mm
laius 3000 mm







isoleeritud
laius 2400 mm
laius 3000 mm







Need on standardmõõtmed, eritellimusel saab uksi ka mõõtmetega kuni 5000 × 4000 mm.

PREMIUM standardne tõstetav käänduks
Standardvärvid: valge RAL9010, tumepruun RAL8017
Profiil: kassettpressitud, V-kujuline
Isolatsioon: jah
mõõtmed (mm)
2370 × 1990
2370 × 2090
2470 × 1990
2470 × 2090

mõõtmed (mm)
2570 × 1990
2570 × 2090
2720 × 1990
2720 × 2090

Need on standardmõõtmed, eritellimusel saab uksi ka mõõtmetega kuni 4000 × 2700 mm.
FUTURO
vertikaalse
triibuga

PREMIUM
vertikaalse
kitsa triibuga

PREMIUM
horisontaalse
laia triibuga

PREMIUM
horisontaalse
kitsa triibuga

GARAAŽIUKSE AJAM
• 24 V elektromehhaaniline ajam, mis sobib ideaalselt sektsioonilistele või tõstetavatele käändustele pindalaga kuni 9 m2. Kett- või hammaslattülekandega ajamil on enkooder ja sisseehitatud kontroller. Mõeldud intensiivseks kasutamiseks, maksimaalne tõmbejõud 600 N.
• turvaline ja täpne tänu enkooderile ning sujuvale aeglustusele ukse avamisel ja sulgemisel.
Avamisel süttiv LED-valgusti.
• praktiline tänu sisseehitatud vastuvõtjaga juhtseadmele, iseõppivale funktsioonile ja
takistusele (8,2 kΩ (EN12978)) reageerivatele turvaribadele.
• mitmekülgne juhtlatt nii ühes tükis kui ka osadena. Mõlemad versioonid on saadaval
nii kett- kui ka hammaslattülekandega, kõik lisatarvikud on juba paigaldatud.

PREMIUM
vertikaalse
laia triibuga

PREMIUM
kassettpressitud
V-kujulise
profiiliga

• avanemisaeg 20 s.
ajam
Telcoma ZEN60E
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Piirded
Vekrast

A. STANDARDPAIGALDUS
Kavandatava piirde sirgjoonele kaevatakse postide ja kaldtugede jaoks 15–23 cm läbimõõdu ja 2,5–3 m vahekaugusega
augud. Augud peavad olema vähemalt 80 cm sügavusega, et
ulatuda külmumisvabasse tsooni. Punutud võrkpiirde Ideal®
jaoks sobivad standardpostid Ideal® paigaldatakse aukudesse
õigele kõrgusele, mille määrab pingutustraadi hoidja (vt
pilti), ja fikseeritakse betooniga, mis ei tohi olla liiga vedel.
Otsa- ja nurgapostid ning vähemalt iga kaheksas reapost tuleb
toestada vastavat mõõtu Ideal®-i kaldtoega.
Pingutuspostid fikseeritakse kaldtugedega, mis neutraliseerivad võrkpiirde pinge. Postid paigaldatakse:
• piirde algusesse
• piirde igasse nurka
• kõikidesse kohtadesse, kus piire suunda muudab
• pärast iga vähemalt 25 m pikkust sirgjoonelist piirdeosa
• piirde lõppu
Kaldtoed kindlustavad pärast postide paigaldamist ja
piirde pingutamist postide püstise asendi. Kaldtoed
paigaldatakse võrkpiirde pinge neutraliseerimiseks. Sel
põhjusel fikseeritakse need betooniga ning kruvitakse
postide külge posti maapealse osa 1/3 kõrgusele
(mõõdetud posti ülemisest otsast) 45-kraadise nurga all
(vt pilti). Kaldtoed on postidega peaaegu ühepikkused.
Kaldtoed paigaldatakse alati:
• esimesele piirdepostile (1 tk)
• igale piirde nurgapostile (2 tk)
• igale postile, millest algab piirde suuna muutus (2 tk)
• pärast iga vähemalt 25 m pikkust sirgjoonelist piirdeosa
paigaldatud postile (2 tk)
• viimasele piirdepostile (1 tk)
Kui postid ja kaldtoed on betooniga fikseeritud, peab
betoonil enne võrkpiirde postide külge kinnitamist lõplikult
kivineda laskma. Optimaalne periood on umbes üks nädal,
kuid palju sõltub ka valitsevatest ilmaoludest.
Paigaldamistoimingud
Punutud võrkpiire Ideal® kinnitatakse horisontaalsetele
pingutustraatidele.
Horisontaalsed
pingutustraadid
on tugevamad kui võrgutraadid. Need kinnitatakse iga
posti külge. Tavaliselt paigaldatakse postidele kolm rida
pingutustraati. Ülemine pingutustraat paigaldatakse
pingutustraadi hoidjasse, alumine traat kinnitatakse
posti külge umbes 5–10 cm kõrgusele maapinnast ning
kolmas paigaldatakse piirde keskele. Kõiki horisontaalseid
pingutustraate pingutatakse spetsiaalsete pingutitega.

Punutud võrkpiiret Ideal® paigaldatakse järgmiselt.
Kõigepealt rullitakse kogu võrgurull paigaldatava piirde
sirgjoonele lahti (enne on paigaldatud postid koos
tugedega ja neile kolm rida pingutustraati). Võrkpiirde
esimene ülemine võrgusilm avatakse ning piire riputatakse
umbes iga kuuendat avatud silma pidi ülemisele
pingutustraadile kogu piirdepikkuse ulatuses. Kui võrk
ripub vabalt ülemise horisontaalse pingutustraadi küljes,
seotakse võrgu alumine ots sidumistraadiga esimese posti
külge. Nüüd venitatakse võrk kogu pikkuses (max 25 m)
esimesest postist kuni viimase postini välja, kinnitades
võrgu teise otsa pingutuskammi (suur või väike) ning
pingutades seda mingi kindla objekti (nt seisva veoki)
külge ankurdatud tali abil.
Selles asendis kinnitatakse punutud võrkpiire sidumistraatidega keskmise ja alumise horisontaalse
pingutustraadi külge. Seejärel seotakse kinni kõik ülemise
pingutustraadi küljes olevad lahtised võrgusilmad.
Võrgu lahtine ots kinnitatakse otsaposti külge sidumistraadiga. Ka kõikide reapostide külge kinnitatakse võrk
sidumistraati kasutades. Sidumistraatide asemel võib
kasutada ka spetsiaalseid klambreid.
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PUNUTUD VÕRKPIIRDE IDEAL® PAIGALDUSJUHEND

IDEAL®-i POSTIDE PAIGUTUS
post IDEAL®
(pingutus)

post IDEAL®
(nurk)
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post IDEAL®
(reapost)

kaldtugi
IDEAL®

IDEAL®-i postide vaheline kaugus 2,5–3 m

kaldtoe
ühendustarvikud

B. VÕRKPIIRDE PAIGALDAMINE EBATASASELE
PINNALE (PIIRE JÄRGIB PINNARELJEEFI)
Väiksemad pinnakumerused
Punutud võrkpiire on kindel, kuid samas võib see
pikematel lõikudel olla väga paindlik, võimaldades
võrgul vertikaalsete postide ja maapinna kumerustega
kohanduda. Ebatasasele pinnale paigaldamine toimub
samamoodi nagu tasasele pinnale paigaldamine. Postide
külge kinnitatud võrgu pingutamiseks kasutatakse samuti
tali.

1/3

Suuremad pinnakumerused ja astmed
Kui suuremad ebatasasused ei võimalda võrgu pinnakumerustega kohandamise tehnikat kasutada, lõigatakse
võrk lühemateks osadeks ning paigaldatakse eri kõrgusastmetel olevatele postidele. Muidu on võrkpiirde paigaldamine sama nagu tasase pinna puhul, aga piirde
sirgjooneline osa on märkimisväärselt lühem. Ühe piirdeosa pikkus on tavaliselt kuni 6 m ja ühe astme kõrgus kuni
20 cm.

IDEAL®-i kaldtoe paigutus

2/3

kork

pingutustraat

pingutustraadi
hoidja, kruviga

pingutustraadi
fikseerimine
(klamber)

post
IDEAL®
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PUNUTUD VÕRKPIIRDE IDEAL® PAIGALDUSJUHEND
C. BETOONSOKLITEGA PIIRDED
Betoonsoklid kinnitatakse postide vahele spetsiaalsete hoidjatega. Hoidjad kinnitatakse postide külge isekeermestavate kruvidega.
Seejärel sisestatakse betoonsoklid vabalt hoidjate vahele. Pärast soklite paigaldamist järgneb piirde standardne paigaldusprotsess.
Süsteem on sama, aga kasutatakse pikemaid poste. Postid peavad betoonsokli kõrguse võrra pikemad olema. Kaldtoed tuleb
kinnitada maasse piirde sirgjoonest eemale, umbes 10 cm piirdega ümbritsetava objekti suunas. Kaldtugesid ei tohi kunagi
betoonsoklite peale paigaldada!
D. VÕRGU ETTEVALMISTAMINE POSTIDE KÜLGE KINNITAMISEKS
Asetage kompaktselt pakitud punutud võrkpiirde rull tasapinnale nii, et rulli lahtine ots jääks allapoole. Rull tuleb mööda
paigaldatava piirde joont lahti kerida nii, et rullilt jooksev võrk püsib vastu maapinda. Tehke nailonnööri otsad lahti, eemaldage rulli
kompaktsena hoidev traat ning hoidke nailonnööri otstest kinni.
E. KOMPAKTSE VÕRGURULLI LAHTIRULLIMINE
Tõmmake ettevaatlikult nailonnööridest, kuni võrk on täielikult tasasele pinnale lahti rullitud. Lahtirullimise ajal liigutatakse vaid
rulli, lahtirullitud võrguosa peab paigal olema. PIIRDE LAHTIRULLITUD OSA PEAB OLEMA MAAS EGA TOHI PAIGAST LIIKUDA!
F. POOLITAMINE JA ÜHENDAMINE
Avage mahalaotatud võrgu ühe traadispiraali mõlemad
otsad (sellest kohast, kust soovite võrku poolitada). Võrgu
poolitamiseks tuleb traadispiraali vastupäeva keerata, kuni
see täielikult välja tuleb. Sellega on võrk kaheks jaotatud.
Kahe võrguosa ühendamiseks käituge vastupidiselt. Asetage
kahe võrgu lahtised otsad vastakuti ja keerake (varem valmis
pandud) traadispiraali päripäeva, kuni otsad on omavahel
seotud. Kui traadispiraal on lõpuni kruvitud, painutage traadi
mõlemad otsad nende esialgsesse olekusse. Võrgud on
ühendatud.

võrgu
poolitamine

IDEAL®-i kompaktse võrgurulli lahtikerimine

võrgu
ühendamine

pingutustraadid

1/2

1/2

pingutustraadi hoidja

post IDEAL®
∅ 48 mm / ∅ 38 mm

kaldtugi IDEAL®
∅ 38 mm
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A. STANDARDPAIGALDUS
Kavandatava piirde sirgjoonele kaevatakse postide ja kaldtugede
jaoks 15–23 cm läbimõõdu ja 2,5–3 m vahekaugusega augud.
Augud peavad olema vähemalt 80 cm sügavusega, et ulatuda
külmumisvabasse tsooni. Keevisvõrgu Pilonet® jaoks sobivad
standardpostid Pilclip® paigaldatakse aukudesse õigele kõrgusele ja fikseeritakse betooniga, mis ei tohi olla liiga vedel. Otsa- ja
nurgapostid ning vähemalt iga kaheksas reapost tuleb toestada
vastavat mõõtu Ideal®-i kaldtoega.
Pingutuspostid fikseeritakse kaldtugedega, mis neutraliseerivad keevisvõrgu pinge. Postid paigaldatakse:
• piirde algusesse
• piirde igasse nurka
• kõikidesse kohtadesse, kus piire suunda muudab
• pärast iga vähemalt 25 m pikkust sirgjoonelist piirdeosa
• piirde lõppu
Kaldtoed kindlustavad pärast postide paigaldamist ja
keevisvõrgu pingutamist postide püstise asendi. Kaldtoed
paigaldatakse keevisvõrgu pinge neutraliseerimiseks. Sel
põhjusel fikseeritakse need betooniga ning kruvitakse postide
külge posti maapealse osa 1/3 kõrgusele (mõõdetud posti
ülemisest otsast) 45-kraadise nurga all (vt pilti). Kaldtoed on
postidega peaaegu ühepikkused. Kaldtoed paigaldatakse alati:
• esimesele piirdepostile (1 tk)
• igale piirde nurgapostile (2 tk)
• igale postile, millest algab piirde suuna muutus (2 tk)
• pärast iga vähemalt 25 m pikkust sirgjoonelist piirdeosa
paigaldatud postile (2 tk)
• viimasele piirdepostile (1 tk)
Kui postid ja kaldtoed on betooniga fikseeritud, peab betoonil
enne keevisvõrgu postide külge kinnitamist lõplikult kivineda
laskma. Optimaalne periood on umbes üks nädal, kuid palju
sõltub ka valitsevatest ilmaoludest.
Paigaldamistoimingud
Enne keevisvõrgu Pilonet® postide külge kinnitamist
rullitakse see esimese kaldtoe juurest mööda sirgjoont lahti
ning võrgu lahtine serv kinnitatakse posti külge Pilclip®-i
roostevabast terasest klambreid kasutades. Kui kavandatav
piire on keevisvõrgust pikem (rullis on 25 m), ühendatakse

keevisvõrgud postide vahel Casaneti klambreid kasutades
(võrgud peavad ühe võrgusilma jagu kattuma). Võrke saab
ühendada ka postide peal, kuid sellisel juhul kulub võrku
rohkem ning kinnitamine postide külge ilma silmade
kattumiseta ei ole nii kindel – silmad deformeeruvad.
Pingutuskamm (väike või suur) paigutatakse valmispandud
(lahtirullitud) võrgu sellele otsale, mis ei ole veel kaldposti
külge kinnitatud ning võrku pingutatakse korralikult,
kasutades selleks mingi kindla objekti (nt seisva veoki)
külge ankurdatud tali. Pingutatud võrk kinnitatakse vajalikul
kõrgusel järk-järgult kõikide postide külge – selleks
kasutatakse Pilclip®-i roostevabast terasest klambreid
ja spetsiaalseid tange. Viimasest postist üleulatuv liigne
võrguosa lõigatakse ära. Võrku saab vajaduse korral
pingutada ka pärast paigaldamist, kasutades horisontaalsete
traatide krookimiseks (lainelisuse suurendamiseks) tange.
B. KEEVISVÕRGU PAIGALDAMINE EBATASASELE PINNALE
Väiksemad pinnakumerused
Pilonet®-i võrgud on kindlad, kuid samas võivad need pikematel lõikudel olla väga paindlikud, võimaldades võrgul
vertikaalsete postide ja maapinna kumerustega kohanduda.
Ebatasasele pinnale paigaldamine toimub samamoodi nagu
tasasele pinnale paigaldamine. Postide külge kinnitatud võrgu
pingutamiseks kasutatakse samuti tali. Vajaduse korral saab ka
võrku ennast pingutada, krookides traate tangidega.
Suuremad pinnakumerused ja astmed
Kui suuremad ebatasasused ei võimalda võrgu pinnakumerustega kohandamise tehnikat kasutada, lõigatakse
võrk lühemateks osadeks ning paigaldatakse eri kõrgusastmetel olevatele postidele. Muidu on keevisvõrgu paigaldamine sama nagu tasase pinna puhul, aga piirde
sirgjooneline osa on märkimisväärselt lühem. Ühe piirdeosa pikkus on tavaliselt kuni 6 m ja ühe astme kõrgus kuni
20 cm.
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kaldtoe
ühendustarvikud

1/3
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KEEVISVÕRGU PILONET® PAIGALDUSJUHEND
C. KAHE VÕRGU ÜHENDAMINE
Võrkude tugevaks ühendamiseks pange kummagi võrgu kaks vertikaalset traati (ühe silmarea jagu) kattuma ning
ühendage need olenevalt võrgu tüübist kas roostevabast terasest või tsingitud klambritega risti üle ühenduskoha (vt pilti).

D. KERGETE VÕRKUDE PINGUTAMINE PLASTKAMMI ABIL
Kergeteks loetakse neid Pilonet®-i keevisvõrke, mille traadi läbimõõt on maksimaalselt 2,5 mm. Kergeid keevisvõrke saab
pingutada ka spetsiaalsete pingutite või muude vahenditeta, kasutades plastist pingutuskammi. Kamm lükatakse võrgusegmendi
silmadest läbi nii, et see ulatuks üle kaldtoe otsakorgi. Seejärel avaldatakse kammile survet, mis pingutab võrku ja venitab selle
üle posti. Sellises pingutatud olekus fikseeritakse võrk roostevabast terasest klambritega postide külge.
E. BETOONSOKLITEGA PIIRDED
Betoonsoklid kinnitatakse postide vahele spetsiaalsete hoidjatega. Hoidjad kinnitatakse postide külge isekeermestavate
kruvidega. Seejärel sisestatakse betoonsoklid vabalt hoidjate vahele. Pärast soklite paigaldamist järgneb piirde standardne
paigaldusprotsess. Süsteem on sama, aga kasutatakse pikemaid poste. Postid peavad betoonsokli kõrguse võrra pikemad
olema. Kaldtoed tuleb kinnitada maasse piirde sirgjoonest eemale, umbes 10 cm piirdega ümbritsetava objekti suunas.
Kaldtugesid ei tohi kunagi betoonsoklite peale paigaldada!
F. LÄBIMIST TAKISTAVAD ELEMENDID PIIRETE KOHAL
Keevisvõrgu kohale saab paigaldada tavalise või žilett-tüüpi okastraadi, seda kahel viisil:
a) asetades okastraadihoidjad postide otsa ning paigaldades 3 rida žilett-tüüpi või tavalist
okastraati.
Okastraadihoidjad on 50 cm postipikendused, mis paiknevad 45-kraadise nurga all, suurendades piirde kõrgust 30 cm
võrra. Okastraadihoidjad sobivad ka žilett-tüüpi tunnelokastraadi paigaldamiseks.
b) paigaldades 1–5 rida tavalist või žilett-tüüpi okastraati otse postidele keevisvõrgu
kohale, kasutades tange ja roostevabast terasest klambreid.
Selle turvalisuse suurendamise meetodi puhul paigaldatakse tavaline või žilett-tüüpi okastraat keevisvõrgu kohale otse
postidele. Okastraadiridade vahed on umbes 10–15 cm. Selle meetodi puhul tuleb valida pikemad postid – postide pikkus
oleneb paigaldatava okastraadi ridade arvust.
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A. STANDARDPAIGALDUS
Kavandatava piirde sirgjoonele kaevatakse postide ja
kaldtugede jaoks 15–23 cm läbimõõdu ja 2,5–3 m
vahekaugusega augud. Augud peavad olema vähemalt
80 cm sügavusega, et ulatuda külmumisvabasse tsooni.
Keevisvõrgu BENITA® jaoks sobivad standardpostid Ideal®
paigaldatakse aukudesse õigele kõrgusele, mille määrab
pingutustraadi hoidja (vt pilti), ja fikseeritakse betooniga,
mis ei tohi olla liiga vedel. Otsa- ja nurgapostid ning
vähemalt iga kaheksas reapost tuleb toestada vastava
pikkusega Ideal®-i kaldtoega.
Pingutuspostid fikseeritakse kaldtugedega, mis neutraliseerivad keevisvõrgu pinge. Postid paigaldatakse:
• piirde algusesse
• piirde igasse nurka
• kõikidesse kohtadesse, kus piire suunda muudab
• pärast iga vähemalt 25 m pikkust sirgjoonelist piirdeosa
• piirde lõppu
Kaldtoed kindlustavad pärast postide paigaldamist ja
keevisvõrgu pingutamist postide püstise asendi. Kaldtoed
paigaldatakse keevisvõrgu pinge neutraliseerimiseks.
Seetõttu betoonitakse kaldtoed maa sisse ning kruvitakse
postide külge posti maapealse osa 1/3 kõrgusele
(mõõdetud posti ülemisest otsast) nii, et need oleksid
postide suhtes 45-kraadise nurga all (vt pilti). Kaldtoed on
postidega peaaegu ühepikkused. Kaldtoed paigaldatakse
alati:
• esimesele piirdepostile (1 tk)
• igale piirde nurgapostile (2 tk)
• igale postile, millest algab piirde suuna muutus (2 tk)
• pärast iga vähemalt 25 m pikkust sirgjoonelist piirdeosa
paigaldatud postile (2 tk)
• viimasele piirdepostile (1 tk)
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IDEAL®-i POSTIDE PAIGUTUS

Kui postid ja kaldtoed on betoonitud, peab betoonil enne
keevisvõrgu postide külge kinnitamist lõplikult kivineda
laskma. Optimaalne periood on umbes üks nädal, kuid
palju sõltub ka valitsevatest ilmaoludest.
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(nurk)
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Paigaldamistoimingud
BENITA® keevisvõrku hoiab üleval üks pingutustraat
võrgu ülaosas, mille külge võrk on kinnitatud. (Kõik
horisontaalsed traadid on samuti pingutustraadid.)
Ülemine traat paigaldatakse pingutustraadi hoidja kõrgusele.
Enne BENITA® keevisvõrgu postidele paigaldamist keritakse võrgurull esimese posti juurest mööda kavandatava
piirde sirgjoont lahti ning võrgu lahtine osa kinnitatakse
sidumistraadi abil esimese posti külge. Kui kavandatav
piire on keevisvõrgust pikem (standardrullis on 25 m),
ühendatakse keevisvõrgud postide vahel spetsiaalseid
klambreid kasutades, kusjuures võrgud peavad ühe
võrgusilma jagu kattuma (vt joonist). Võrke saab ühendada
ka postide peal, kuid sellisel juhul kulub võrku rohkem
ning kinnitamine postide külge ilma silmade kattumiseta
ei ole nii kindel – silmad deformeeruvad. Pingutuskamm
(väike või suur) paigutatakse valmispandud (lahtirullitud)
võrgu sellele otsale, mis ei ole veel kaldposti külge
kinnitatud ning võrku pingutatakse korralikult, kasutades
selleks mingi kindla objekti (nt seisva veoki) külge
ankurdatud tali. Pingutatud võrk kinnitatakse sidumistraadi
abil vajalikul kõrgusel järk-järgult kõikide postide külge.
Viimasest postist üleulatuv liigne võrguosa lõigatakse
ära. Vajaduse korral saab ka võrku ennast pingutada,
krookides (lainelisuse suurendamiseks) horisontaalseid
traate vastavate tangidega.

post IDEAL®
(reapost)

kaldtugi
IDEAL®

IDEAL®-i postide vaheline kaugus 2,5–3 m

kaldtoe
ühendustarvikud

1/3

IDEAL®-i kaldtoe paigutus

2/3

kork

pingutustraat

pingutustraadi
hoidja, kruviga

pingutustraadi
fikseerimine
(klamber)

post
IDEAL®
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BENITA® KEEVISVÕRGU PAIGALDUSJUHEND
B. KEEVISVÕRGU PAIGALDAMINE EBATASASELE PINNALE
Väiksemad pinnakumerused
BENITA® võrk on kindel, kuid samas võib see pikematel lõikudel olla väga paindlik, võimaldades võrgul vertikaalsete postide ja
maapinna kumerustega kohanduda. Ebatasasele pinnale paigaldamine toimub samamoodi nagu tasasele pinnale paigaldamine.
Postide külge kinnitatud võrgu pingutamiseks ja õige kõrguse reguleerimiseks kasutatakse samuti tali. Vajaduse korral saab ka
võrku ennast vastavate tangide abil pingutada.
Suuremad pinnakumerused ja astmed
Kui suuremad ebatasasused ei võimalda võrgu pinnakumerustega kohandamise tehnikat kasutada, lõigatakse võrk lühemateks
osadeks ning paigaldatakse eri kõrgusastmetel olevatele postidele. Muidu on keevisvõrgu paigaldamine sama nagu tasase pinna
puhul, aga piirde sirgjooneline osa on märkimisväärselt lühem. Ühe piirdeosa pikkus on tavaliselt kuni 6 m ja ühe astme kõrgus
mitte rohkem kui 20 cm.

BENITA® kompaktse võrgurulli lahtikerimine

C. KAHE VÕRGU ÜHENDAMINE
Võrkude tugevaks ühendamiseks pange kummagi võrgu kaks vertikaalset traati (ühe silmarea jagu) kattuma ning ühendage
need olenevalt võrgu tüübist kas roostevabast terasest või tsingitud klambritega risti üle ühenduskoha (vt joonist).

pingutustraat

pingutustraadi
hoidja

post IDEAL®
∅ 48 mm / ∅ 38 mm

kaldtugi IDEAL®
∅ 38 mm
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Piirded
Vekrast

A. SIRGJOONELISE PIIRDE PAIGALDAMINE
Kavandatava piirde sirgjoonele kaevatakse postide jaoks
15–23 cm läbimõõdu ja 253 cm vahekaugusega (mõõdetud
augu keskelt) augud. Augud peavad olema vähemalt 80 cm
sügavusega, et ulatuda külmumisvabasse tsooni. Keevisvõrgu
Pilonet® jaoks sobivad standardpostid Ideal® paigaldatakse
aukudesse õigele kõrgusele. Selle piirdetüübi puhul ei eristata
nurga- ega reaposte. Postide betoonimiseks on soovitatav
valmis panna puidust tasanduslaud (vt joonist). Postid
tuleb betoonimiseks täpselt loodida, nendevaheline kaugus
peab olema täpselt välja arvestatud ja postid peavad olema
püstloodis. Kui postid on betooniga fikseeritud, peab betoonil
enne keevispaneelide postide külge kinnitamist lõplikult
kivineda laskma. Optimaalne periood on umbes üks nädal,
kuid palju sõltub ka valitsevatest ilmaoludest. Selle piirdetüübi
puhul kaldtugesid ei kasutata. Paneelid kinnitatakse järk-järgult
kinnitusklambreid kasutades. Mõlemad kinnitatavad paneelid
lükatakse äärmist võrgusilma pidi kinnitusklambri vahele
ning seejärel kinnitatakse klamber ümarposti külge. Paneeli
vertikaalne traat paigutatakse kinnitusklambri vastavasse
avasse. Paneeliotste klambrisse sisestamiseks ja lähemale
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PILOFOR®-i PANEELIDE PAIGALDAMINE
ÜMARPOSTIDELE IDEAL®
tõmbamiseks võib kasutada spetsiaalseid tange. Kui paneelid
on üksteisele lähedal, keerake klambriotsad kruvi ja mutri abil
tugevalt kinni. Kõrvutiasetsevate paneelide otsad paigaldatakse
ühte kinnitusklambrisse ja paneelid kinnitatakse vajaliku arvu
kinnitusklambritega (sõltub paneeli kõrgusest; vt tabel) postide
külge. V-kujuliste sissepressitud profiilidega paneelide puhul
(Pilofor Classic, Light, Pro, Promo) asetatakse kinnitusklamber
alati iga V-kujulise profiili alumise horisontaalse traadi alla. Kui
paneelidel ei ole V-kujulisi sissepressitud profiile (Pilofor Classic,
Light, Pro, Promo), jagatakse vajalik arv kinnitusklambreid
võrdselt kogu paneeli kõrguse peale, kuid klamber pannakse alati
horisontaalse traadi alla.

‹10˚

10˚–15˚

B. SUUNAMUUTUSTEGA PIIRETE PAIGALDAMINE
Piirdenurgad (kohad, kus piire suunda muudab)
paigaldatakse samamoodi nagu piirde sirgjooneline osagi,
erandiks on vaid nurgaposti ja selle naaberpostide vaheline
kaugus – see on posti keskpaigast mõõdetuna 251 cm.

50

C. PIIRDE PAIGALDAMINE KALLAKUTELE
JA VAHELDUVATELE KÕRGUSTELE
Pilofor®-i paneele saab paigaldada vaid horisontaalselt.
Paneelid ei järgi pinnavorme ega kohandu maapinna kallakutega. Kui paneelid paigaldatakse kallakule, asuvad ühe
posti kõrvutiasetsevad paneelid üksteise suhtes eri kõrgustel.
See tähendab, et võrk on postil kahes kohas (ülemises ja
alumises osas) nihkes. Sellisel postil peab võrreldes tavalise
paigaldusega olema kaks kinnitusklambrit rohkem, et posti
külge saaks kinnitada ka ülemise ja alumise nihkes oleva
paneeliosa. Nihetega kohas tuleb loomulikult kasutada
pikemaid poste. Suurim kõrgusnihe on soovitatavalt 20 cm.

PANEELI KÕRGUS

KINNITUSKLAMBRITE ARV

reapostide puhul*
1030 mm

3

1230 mm

4

1430/1530 mm

4

1630–1730 mm

5

1830 mm

5

2030 mm

6

* nurgapostide puhul on vaja rohkem kinnitusklambreid
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PILOFOR®-i PANEELIDE PAIGALDAMINE
ÜMARPOSTIDELE IDEAL®
D. PANEELIDE PAIGALDAMINE PIIRDEJOONE LÕPUS
Pilofor®-i paneele saab vajaduse korral lühendada, kuid lõigata
võib ainult pärast iga vertikaalset traati, kuna vastasel juhul pole
paneeli võimalik posti külge kinnitada. Lühendatud paneelide
paigaldus on tavalise paigalduse ja suunamuutuste või astmetega paigaldusega samalaadne.
C. BETOONSOKLITEGA PANEELID
Betoonsoklid kinnitatakse postide vahele spetsiaalsete
hoidjatega. Hoidjad kinnitatakse postide külge isekeermestavate kruvidega. Seejärel sisestatakse betoonsoklid vabalt
hoidjate vahele. Pärast soklite paigaldamist järgneb paneelide
standardne paigaldusprotsess. Süsteem on sama, aga kasutatakse pikemaid poste. Postid peavad betoonsokli kõrguse võrra
pikemad olema.
F. LÄBIMIST TAKISTAVAD ELEMENDID
PIIRETE KOHAL
Paneelide kohale saab paigaldada tavalise või žilett-tüüpi
okastraadi, seda kahel viisil:
a) asetades okastraadihoidjad postide otsa
ning paigaldades 3 rida žilett-tüüpi või tavalist
okastraati.
Okastraadihoidjad on 50 cm postipikendused, mis paiknevad
45-kraadise nurga all, suurendades piirde kõrgust 30 cm võrra.
Okastraadihoidjad sobivad ka žilett-tüüpi tunnelokastraadi
paigaldamiseks.
b) paigaldades 1–5 rida tavalist või žilett-tüüpi
okastraati otse postidele paneelide kohale.
Selle turvalisuse suurendamise meetodi puhul paigaldatakse
tavaline või žilett-tüüpi okastraat otse postidele paneelide kohale,
kasutades pingutustraadi hoidjaid, mis on enne postide külge
kinnitatud. Okastraadiridade vahed on tavaliselt 10–15 cm. Selle
meetodi puhul tuleb valida pikemad postid – postide pikkus
oleneb paigaldatava okastraadi ridade arvust.
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Piirded
Vekrast

A. SIRGJOONELISE PIIRDE PAIGALDAMINE
Kavandatava piirde sirgjoonele kaevatakse postide jaoks
15–23 cm läbimõõdu ja 253 cm vahekaugusega (mõõdetud
augu keskelt) augud. Augud peavad olema vähemalt 80 cm
sügavusega, et ulatuda külmumisvabasse tsooni. Vajaliku
pikkusega standardpostid Pilofor® paigaldatakse aukudesse
õigele kõrgusele. Selle piirdetüübi puhul ei eristata nurga- ega
reaposte. Postide betoonimiseks on soovitatav valmis panna
puidust tasanduslaud (vt joonist). Postid tuleb betoonimiseks
täpselt loodida, nendevaheline kaugus peab olema täpselt välja
arvestatud ja postid peavad olema püstloodis. Kui postid on
betooniga fikseeritud, peab betoonil enne keevispaneelide
postide külge kinnitamist lõplikult kivineda laskma. Optimaalne
periood on umbes üks nädal, kuid palju sõltub ka valitsevatest
ilmaoludest. Selle piirdetüübi puhul kaldtugesid ei kasutata.
Paneelid fikseeritakse järk-järgult postide külge (tavaliselt
piirde välisküljele) Pilofor Classic või Pilofor Super (Super
Strong) klambreid ja tsingitud M6-kruvisid kasutades.
Pilofor®-i standardpostidel on selle jaoks M6-mutrid sisse
pressitud. Kõrvutiasetsevate paneelide otsad paigaldatakse
ühte kinnitusklambrisse ja paneelid kinnitatakse vajaliku
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PILOFOR®-i PANEELIDE PAIGALDAMINE
NELIKANTPOSTIDELE (60 × 60 mm)
arvu Pilofor®-i plastklambritega (sõltub paneeli kõrgusest; vt
tabel) postide külge. V-kujuliste sissepressitud profiilidega
paneelide puhul (Pilofor Classic, Light, Pro, Promo)
asetatakse kinnitusklamber alati iga V-kujulise profiili alumise
horisontaalse traadi alla. Kui paneelidel ei ole V-kujulisi
sissepressitud profiile (Pilofor Classic, Light, Pro, Promo),
jagatakse vajalik arv kinnitusklambreid võrdselt kogu paneeli
kõrguse peale, kuid klamber pannakse alati horisontaalse
traadi alla.
B. SUUNAMUUTUSTEGA PIIRETE PAIGALDAMINE
Piirdenurgad (kohad, kus piire suunda muudab)
paigaldatakse samamoodi nagu piirde sirgjooneline osagi.
Erandiks on vaid see, et Pilofor®-i posti nendes kohtades, kus
pole sissepressitud M6-mutrit, tuleb klamber muudmoodi
kinnitada. Kinnitusklambrid ja paneelid kinnitatakse posti
külge tsingitud isekeermestavate kruvide abil.

‹10˚

10˚–15˚

C. PIIRDE PAIGALDAMINE KALLAKUTELE
JA VAHELDUVATELE KÕRGUSTELE
Pilofor®-i paneele saab paigaldada vaid horisontaalselt.
Paneelid ei järgi pinnavorme ega kohandu maapinna
kallakutega. Kui paneelid paigaldatakse kallakule, asuvad ühe
posti kõrvutiasetsevad paneelid üksteise suhtes eri kõrgustel.
See tähendab, et paneel on postil kahes kohas (ülemises
ja alumises osas) nihkes. Sellisel postil peab võrreldes
tavalise paigaldusega olema kaks kinnitusklambrit rohkem,
et posti külge saaks kinnitada ka ülemise ja alumise nihkes
oleva paneeliosa. Nihetega kohas tuleb loomulikult kasutada
pikemaid poste. Suurim kõrgusnihe on soovitatavalt 20 cm.
PANEELI KÕRGUS

KINNITUSKLAMBRITE ARV

reapostide puhul*
630 mm

3

1030 mm

3

1230 mm

4

1430/1530 mm

4

1630–1730 mm

5

1830 mm

5

2030 mm

6

2430 mm

7

* nurgapostide puhul on vaja rohkem kinnitusklambreid

Vekra OÜ | +372 50 353 76 | +372 56 454 262

www.vekra.ee | info@vekra.ee

PILOFOR®-i PANEELIDE PAIGALDAMINE
NELIKANTPOSTIDELE (60 × 60 mm)
D. PANEELIDE PAIGALDAMINE PIIRDEJOONE
LÕPUS
Pilofor®-i paneele saab vajaduse korral lühendada, kuid
lõigata võib ainult pärast iga vertikaalset traati, kuna
vastasel juhul pole paneeli võimalik posti külge kinnitada.
Lühendatud paneelide paigaldus on tavalise paigalduse ja
suunamuutuste või astmetega paigaldusega samalaadne.
C. BETOONSOKLITEGA PANEELID
Betoonsoklid kinnitatakse postide vahele spetsiaalsete
hoidjatega. Hoidjad kinnitatakse postide külge isekeermestavate kruvidega. Seejärel sisestatakse betoonsoklid vabalt
hoidjate vahele. Pärast soklite paigaldamist järgneb paneelide
standardne paigaldusprotsess. Süsteem on sama, aga kasutatakse pikemaid poste. Postid peavad betoonsokli kõrguse võrra
pikemad olema.
F. LÄBIMIST TAKISTAVAD ELEMENDID PIIRETE
KOHAL
Paneelide kohale saab paigaldada tavalise või žilett-tüüpi
okastraadi, seda kahel viisil:
a) asetades okastraadihoidjad postide otsa
ning paigaldades 3 rida žilett-tüüpi või tavalist
okastraati.
Okastraadihoidjad on 50 cm postipikendused, mis paiknevad 45-kraadise nurga all, suurendades piirde kõrgust
30 cm võrra. Okastraadihoidjad sobivad ka žilett-tüüpi
tunnelokastraadi paigaldamiseks.
b) paigaldades 1–5 rida tavalist või žilett-tüüpi
okastraati otse postidele paneelide kohale.
Selle turvalisuse suurendamise meetodi puhul paigaldatakse
tavaline või žilett-tüüpi okastraat otse postidele paneelide
kohale, kasutades pingutustraadi hoidjaid, mis on enne
postide külge kinnitatud. Okastraadiridade vahed on tavaliselt 10–15 cm. Selle meetodi puhul tuleb valida pikemad
postid – postide pikkus oleneb paigaldatava okastraadi
ridade arvust.
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PAIGALDUS
BETOONILE

SILLUTISEGA HAAKUV
PAIGALDUS

JALGVÄRAVA PAIGALDUS
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METALLVARBSÜSTEEMI PILEG® PAIGALDUSJUHEND
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METALLVARBSÜSTEEMI PILEG® PAIGALDUSJUHEND
PIIRDEOSA PAIGALDUS

LIUGVÄRAVA PAIGALDUS

PAIGALDAMINE METALLPOSTIDELE

PAIGALDAMINE
BETOONSÜSTEEMILE PILEG®
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BETOONSÜSTEEMI PILEG® PAIGALDAMINE
1. SAMM
Looge alusekinnituste jaoks spetsiaalse betooniseguga külmumiskindel põhi (sügavus
80 cm, läbimõõt 60 cm) (vt joonis 1). Lukustusega alusekinnitusi ei tohi betooniga täita!
2. SAMM
Kui betoon on kivistunud, asetage kahe kõrvutiasetseva lukustusega alusekinnituse sisse
läveplaat. Plaat asetage nii, et see on keskel, st et plaadi mõlemad otsad ulatuvad umbes
10 cm lukustusega alusekinnituse sisse. Seejärel paigaldage lukustusega alusekinnituse
sisse raudarmatuur, millega betoondetail hiljem ülejäänud betoonseina külge kinnitatakse.
Täitke lukustusega alusekinnituse keskmine osa samuti betooniga.

3. SAMM
PILEG®-i betoonmooduleid saab tänu lukustamissüsteemile paigaldada kuni 1 m kõrguste eraldiseisvate üksustena, ilma et neid peaks stabiliseerimiseks betooniga täitma.
Läveplaatidega vundamendile võib paigaldada kuni 2 m kõrguse piirdemüüri. See võib
olla sirge, ilma postimooduliteta piirdemüür või siis postimoodulitest koosnev piirdemüür.
4. SAMM
Soovitame reamoodulid täita veetiheda betooni (C1- või F1-konsistents) või kruusaga.
Kindlasti ei soovita kasutada plastik- ega kipsbetooni, kuna ilmastikutingimused
(nt pakane) võivad betooni mõjutada ja teatud juhtudel tugevalt poorses betoonis
mõrasid tekitada! Lubjakihi tekke vältimiseks soovitame kasutada hüdraulilist tsementi.
Sarrustatakse kiht kihi haaval, kasutades spetsiaalset tambitsat. Standardse kleepuva või
siduva materjaliga liimimine ei ole soovitatav.

1
1. postimooduli kate
2. postimoodul
3. reamooduli kate
4. reamoodul
5. sarrustatud läveplaat
6. lukustusega alusekinnitus
7. alusekinnituse täismoodul

2

3

4
6

7
joon. 1

5
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BETOONSÜSTEEMI PILEG® PAIGALDUSJUHEND
5. SAMM
Postimoodulite sisemused võib täita sama tüüpi veetiheda betooniga nagu
reamoodulidki ning nende stabiilsust võib suurendada aluse külge rauast
sarruselemente kinnitades.

REAMOODUL

LÕPUMOODUL (SÄLKUDEGA) LÕPUMOODUL (NAGADEGA)

6. SAMM
Soovitame katetevahelised praod silikooniga täita (vt joonis 2), et takistada
vee juurdepääsu moodulitele. Rea- ja postimoodulite katted fikseeritakse
moodulite külge samuti silikooniga.

1
joon. 2

3
2

4

1. postimooduli kate
2. postimoodul
3. reamooduli kate
4. reamoodul
5. sarrustatud läveplaat
6. lukustusega alusekinnitus
7. alusekinnituse täismoodul

6

7
5

BETOONSÜSTEEMI PILEG® EELISED
PILEG®-i betoonsüsteem on erakasutuseks mõeldud kompaktse piirdeehituse patenteeritud lahendus.
Lukustusega moodulite eriline põhiplaan muudab ehitamise lihtsaks, kiireks ja täpseks.
Moodulite kujundus võimaldab ehitada nähtavate ühenduskohtadeta piirdeseinad.
Läveplaatidega poolvundamentsüsteem võimaldab betoonpiirde vundamendikulude pealt kuni 70% kokku hoida.
Teil ei ole vaja maksta postide vahele kaevatava vundamendi eest või muretseda sellepärast, kuhu või millise transpordiga ülejääv pinnas viiakse. Kõige tipuks kulub selle
süsteemiga ka vähem betooni, kuna pärast betoonpiirde püstitamist tasandatakse kogu ümbritsev maapind.
Läveplaatidega poolvundamentsüsteem muudab betoonpiirde vundamendi ehitamise kiiremaks.

EHITAMISE KOGUKULU ON POOLE VÄIKSEM KUI TURUL SAASAOLEVATE SARNASTE SÜSTEEMIDE PUHUL.
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