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Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D

Zalety i właściwości:

Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D to profesjonalny system ogrodzeniowy charakteryzujący się solidną i wytrzymałą 
konstrukcją, a także wysokimi walorami estetycznymi. Atrakcyjny wygląd ogrodzenia oraz korzystny stosunek jakości do ceny 
sprawia, że system ten cieszy się coraz większą popularnością i posiada bardzo szerokie zastosowanie. 

Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D znakomicie sprawdza się jako trwały i funkcjonalny system ogrodzeniowy dla obiektów 
przemysłowych, handlowych, użyteczności publicznej, firm, instytucji, ale także jako eleganckie ogrodzenie prywatnych posesji 
i terenów rekreacyjnych.

Kompletny system:

Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D składa 
się z paneli zgrzewanych z drutu Ø 4,0 mm lubØ 
5,0 mm, słupków prostokątnych 60x40 mm oraz 
specjalnych obejm montażowych. Naturalnym 
uzupełnieniem oferty są produkowane na żądany 
wymiar i komponujące się stylistycznie z wyglądem 
ogrodzenia systemowe bramy dwuskrzydłowe 
(BS-4 i BS-3), bramy przesuwne (BP-4 i BP-3) oraz 
furtki (F-4 i F-3), z wypełnieniem panelowym lub 
z kształtowników 25x25 mm. Opcjonalny element 
Ogrodzenia Panelowego Przetłaczanego 3D stanowi 
wysokiej jakości podmurówka prefabrykowana.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo:

Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D systemu 
METPOL wyróżnia się dużą wytrzymałością 
i sztywnością ze względu na optymalnie dobrane 
parametry techniczne - zastosowanie w panelach grubych drutów ∅ 4 lub nawet 5 mm i odpowiedniej liczby wzdłużnych przetłoczeń, 
decydujących o stabilności i sztywności ogrodzenia. Wymiar oraz układ oczek w panelach utrudnia intruzom wspinanie się po 
ogrodzeniu, a opcjonalne zabezpieczenie przed demontażem gwarantuje pełne bezpieczeństwo grodzonych terenów i obiektów. 
Panele instalowane są do mocnych słupów wykonanych ze stalowych 
profili prostokątnych, gwarantujących solidność konstrukcji ogrodzenia. 

Doskonała ochrona antykorozyjna:

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i wydajnych technologii 
antykorozyjnych takich jak – cynkowanie ogniowe lub dodatkowo 
malowanie proszkowe – Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D jest 
niezwykle trwale zabezpieczone przed działaniem korozji, nie wymaga 
konserwacji i zachowuje estetyczny wygląd przez cały okres użytkowania. 
Ogrodzenie, które wcześniej poddane zostało cynkowaniu ogniowemu, 
może być na życzenie Klienta pomalowane proszkowo na dowolny 
kolor z palety RAL. Pozwala to osiągnąć zamierzony efekt kolorystyczny 
i odpowiednio dopasować wygląd ogrodzenia do otoczenia i grodzonego 
obiektu.

 � obiekty handlowe 
i przemysłowe

 � zakłady pracy, firmy, 
magazyny

 � osiedla 
mieszkaniowe, 
parkingi

 � instytucje, obiekty 
administracyjne

 � miejsca użyteczności 
publicznej

 � place zabaw, szkoły
 � korty tenisowe
 � parki, tereny 

rekreacyjne
 � prywatne posesje, 

ogrody

Rekomendowane 
zastosowania



Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D systemu METPOL - budowa

Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D

Obejmy montażowe:

Obejmy montażowe systemu METPOL służą do połączenia paneli ze słupkami 
ogrodzeniowymi. Wyróżnia się trzy typy obejm: początkowe, przelotowe i narożne 
– odpowiednio zakładane na słupki skrajne, pośrednie i w narożnikach ogrodzenia. 
Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek M8. Istnieje możliwość 
zastosowania do obejm nakrętek samozrywalnych, które uniemożliwiają zdemontowanie 
ogrodzenia bez uszkadzania jego konstrukcji. Liczba obejm zakładanych na słupki 
zależna jest od danej wysokości ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie lub 
cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor z palety RAL.

Słupki ogrodzeniowe:

Słupki wykonywane są z kształtowników prostokątnych 60x40x1,5 lub 60x40x2,0 mm 
zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokości 
słupków dostosowano do wymiarów poszczególnych paneli. Rozstaw osiowy słupków 
w ogrodzeniu panelowym wynosi 2600 mm. Słupki w standardowej wersji przeznaczone 
są do zabetonowania w gruncie. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub 
cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor z palety RAL. 

Panele przetłaczane:

Panele zgrzewane są z pojedynczych drutów pionowych i poziomych ∅ 4 lub 5 mm 
w rozstawie 50x200 mm. Cechą charakterystyczną tego typu paneli są wzdłużne 
przetłoczenia, które znacząco zwiększają sztywność ogrodzenia oraz podnoszą jego 
walory estetyczne. Liczba przetłoczeń, jaką posiadają panele, jest odpowiednio dobrana 
do ich wysokości w celu zapewnienia ogrodzeniu właściwej stabilności i sztywności. 
Panele przetłaczane występują w gamie wysokości od 1030 mm do 2430 mm. Szerokość 
każdego panela jest stała i wynosi 2500 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie 
ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe. 
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Tabela standardowych wymiarów

wysokość panela wysokość słupka przetłoczenia liczba obejm

1030 mm 1400 mm 2 2

1230 mm 1600 mm 2 2

1530 mm 2000 mm 3 3

1730 mm 2300 mm 3 3

2030 mm 2600 mm 4 4

2230 mm 2800 mm 4 5

2430 mm 3000 mm 4 6

wariant 1: druty pionowe oraz poziome Æ 4 
wariant 2: druty pionowe oraz poziome Æ 5 

rozstaw drutów 50x200 mm, szerokość panela L – 2500 mm

Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D

Ogrodzenie Panelowe Przetłaczane 3D systemu METPOL - wymiary
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Przedstawione rozwiązania techniczne zostały opracowane przez firmę P.P.H. METPOL. Kopiowanie i wykorzystywanie rysunków bez pisemnej zgody P.P.H. METPOL zabronione.

Ogrodzenie Panelowe Proste 2D oferowane jest w dwóch wariantach ochrony antykorozyjnej:

 � cynkowanie ogniowe  PN-EN ISO 1461
 � cynkowanie + malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL 

Montaż ogrodzenia:

Typowy montaż ogrodzenia w ziemi w monolitycznych fundamentach zakłada wykopanie otworów pod słupy o średnicy 
25-30 cm i głębokości min. 80 cm (w zależności od rodzaju gleby i lokalnej strefy przemarzania wymagana głębokość 
może być większa). Do wykonania otworów warto posłużyć sie wiertnicą, co znacząco przyspiesza ten etap prac. Przy 
ustalaniu odległości pomiędzy kolejnymi otworami należy pamiętać o systemowym rozstawie słupów. Do pomiarów różnic 
wysokości terenu, wyznaczania poziomów linii ogrodzenia, planowania jej uskoków, niezwykle przydatny okaże się niwelator optyczny, a do 
kontroli pionowości betonowanych słupów – poziomnica.
Po wykopaniu w ziemi otworów wstawia się w nie słupy ogrodzeniowe i zalewa betonem klasy min. B-15, zachowując rozstaw osiowy słupów – 
2600 mm. Po związaniu betonu można przystąpić do instalacji paneli za pomocą systemowych akcesoriów. Do zamocowania paneli do słupów 
skrajnych używa się obejm początkowych, do słupków pośrednich obejm przelotowych, a do słupków znajdujących się w narożnikach ogrodzenia 
– obejm narożnych. Do połączenia paneli ze słupami bramowymi  i furtkowymi służą specjalne obejmy początkowe, dopasowane do różnych 
wymiarów słupów bramowych i furtkowych. System montażu firmy METPOL pozwala swobodnie kształtować linię ogrodzenia w szerokim zakresie 
kątów (nie tylko 90°), wykonywać uskoki o pożądanych wartościach; nie wymaga stawiania dodatkowych słupków w narożnikach, deformowania 
paneli ogrodzeniowych, używania wielu rodzajów akcesoriów lub drogich, specjalistycznych narzędzi.
W celu otrzymania paneli wynikowych na końcach linii ogrodzenia należy dociąć panele pełnowymiarowe na żądaną szerokość, pamiętając 
o zabezpieczeniu miejsc cięcia specjalnym cynkiem lub farbą w aerozolu.
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