
 

Ogólne 

 Wszystkie słupki montowane są w rozstawach 167cm lub 200cm 

 Słupki narożne mają nawiercone otwory 90° lub 135°, w zależności od rodzaju narożnika 

 Słupki bramowe posiadają 5 otworów w kierunku ogrodzenia i 3 w kierunku bramy 

 W przypadku bramy podwójnej montuje się dodatkową rurkę o średnicy 160mm, na której 

zamieszczony jest środkowy słupek 

 Słupki środkowe nawiercone są w trzech miejscach z obu stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montaż słupków 

 Użyj wiertła, najlepiej o średnicy 200 mm. 150-250 mm są również w porządku. 

 Wywierć otwory słupków narożnych i je zamontuj 

 Przymocuj sznurek do słupków narożnych, naciągnij go i zmierz gdzie powinny znajdować się 

kolejne słupki. 

 

 

 W wyznaczonych miejscach przygotuj kolejne otwory. 

 Teraz zamontuj kolejne słupki, sprawdź czy są w linii prostej i czy są mocno osadzone. 

 Wypełnij otwory wokół każdego ze słupków i ubij ziemię mocno. Jeżeli nie ubijesz ziemi 

mocno, ogrodzenie z czasem może się wykrzywić. 

 Dwa miesiące po montażu płotu, słupki powinny być dopasowane, a ziemia ubita po raz 

ostatni. 

 

 

 

 

 

 

 



Montaż poprzeczek (slon) 

 Slony dostarczane są o 5 cm dłuższe i muszą być dopasowane w zależności od tego jak 

zamontujesz ogrodzenie. Powodem tego jest to, że nie zawsze jesteś w stanie rozmieścić 

słupki z dystansem 167cm lub 200cm. 

 Zacznij montować poprzeczki w narożniku, rozpocznij od najniższych poprzeczek. Nie 

zapomnij pozostawić około 30mm pomiędzy każdą kolejną poprzeczką, ponieważ slony mogą 

kurczyć się w okresie zimowym i wydłużać w okresie letnim. 

 Jeżeli temperatura podczas montażu to 20°C pozostaw 10-15mm, jeżeli 0°C pozostaw 15-20mm i 

jeśli -10°C pozostaw 20-30mm. 

 

  

 

 

 

 Odwiń część drutu przewodzącego na końcach poprzeczek, wywierć 10mm otwór w 

poprzeczce 10-15mm przed jej końcem. 

 Przełóż poprzeczkę przez otwory i zamontuj ją w słupku. 

 Za pomocą dołączonego do zestawu narzędzia do montowania kołków zabezpiecz 

poprzeczkę wewnątrz słupka kołkiem. 

 Włóż kolejną poprzeczkę zachowując wcześniejsze instrukcje (otwory, odwinięty drut) 

 Przełóż drut jednej belki tak aby połączyć go z drugim na zewnątrz słupka. Połączony 

przewód należy umieścić wewnątrz słupka. Zabezpiecz kołkiem poprzeczki. 

 W odpowiednim słupku połącz przewody dolnych poprzeczek z kolejnym piętrem 

poprzeczek. Nie używaj różnego rodzaju materiałów metalowych aby zapobiec utlenianiu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montaż bramy 

 Słupki bramowe posiadają 5 otworów w kierunku ogrodzenia i 3 w kierunku bramy 

 Skompletuj słupki potrzebne do wykonania bramy tj. krótkie słupki posiadające 5 otworów z 

obu stron, krótki słupek posiadający 3 otwory z obu stron, oraz poprzeczki bramowe. 

 Połącz krótki słupek (5 otworów z obu stron) z dolną poprzeczką ogrodzenia jak na rysunku.  

 Zamontuj dolną poprzeczkę ogrodzenia w słupku bramowym.  

 Połącz krótki słupek z górną poprzeczką ogrodzenia jak na rysunku. 

 Zamontuj górną poprzeczkę ogrodzenia w słupku bramowym. 

 Połącz krótki słupek (3 otwory z obu stron) z poprzeczką bramową w środkowym otworze. 

 Dołącz kolejne dwie poprzeczki bramowe górną i dolną. 

 Upewnij się, że stosujesz prawidłowe wymiary jak na załączonych obrazkach. 5-cio metrowa 

poprzeczka może zmieniać długość w zależności od temperatury. Przy temperaturze -20° 

będzie ona krótsza o 30mm niż przy +30°  

 Połącz górną i dolną poprzeczkę bramową ze słupkiem bramowym oraz drugim zamontowanym 

wcześniej na poprzeczce ogrodzenia krótkim słupkiem. 

 Upewnij się, że wszystkie wymiary się zgadzają i że brama funkcjonuje prawidłowo. 

 Odetnij niepotrzebne kawałki poprzeczek bramowych za krótkim słupkiem. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Materiały 

 Ogrodzenia firmy Equi Safe produkowane są z Polietylenu HD, który posiada doskonałe 

właściwości dla ogrodzeń. Ogrodzenia nie pękają, są odporne na promienie słoneczne, wiatr i inne 

czynniki pogodowe. Jeżeli w ogrodzenie wjedzie pojazd np. ciągnik, poręcze i słupki wygną się, jednak 

w większości przypadków można je wyprostować i ponownie zamontować bez konieczności wymiany 

jakichkolwiek elementów. 

Utrzymanie i konserwacja 

 Każdego roku sprawdź ogrodzenie, popraw słupki w razie konieczności i sprawdź 

przewodzenie energii elektrycznej. 

 Obróć poprzeczki o 180°  aby utrzymywały prosty kształt. 

 Umyj ogrodzenie w razie potrzeby 

Tulejka zabezpieczana 
śrubką 

Tulejka zabezpieczana 
śrubką 



 Usuwaj obiekty  w pobliżu, lub w bezpośrednim kontakcie z płotem, takie jak rośliny i trawa, 

aby zapobiec uziemianiu prądu. 

 Upewnij się, że w ogrodzeniu zawsze jest prąd. Jest to warunek utrzymania gwarancji. 

 

Wniosek 

 Prawidłowo utrzymywane ogrodzenie firmy Equi Safe spełnia swoje zadanie przez wiele lat i 

przez cały ten okres zachowuje świetny wygląd. 

 


