
V sodobnem oblikovanju prostora se vedno bolj uveljavljajo 

ozke ograje iz košar za kamenje. V primerjavi s klasičnimi 

košarami za kamenje, ki pri statični postavitvi stojijo le  

zaradi teže, je pri ožjih ograjah treba zagotoviti notranjo 

oporno	konstrukcijo.	Družba	SCHERF	je	razvila	sistem,	 

ki je videti kot ograja iz košar za kamenje brez opore  

konstrukcije in je hkrati zelo prilagodljiv in ponuja raznoli-

kost pri oblikovanju.

•	globina	zidu	samo	20	cm

•		notranja	stojina	s	privarjenimi	distančniki,	ki	od	zunaj	niso	vidni

•	vodoravna	ojačitev	preprečuje	upogib

•	širina	zank	5	x	10	cm

•	debelina	žice	4,5	mm

•		pri	uporabi	polnilnega	materiala	50–100	mm	pogled	skozi	

ograjo ni mogoč

•		dve	pocinkani	različici	stojine	(za	vbetoniranje	v	točkovni	

temelj, za pritrditev v tračni temelj)

•	nizko	ležečega	temelja	z	zunanje	strani	ni	mogoče	videti

•	prilagoditev	dolžine	ograje	mogoča	v	korakih	po	5	cm

•	enostavne	vogalne	rešitve

•		natančna	spiralna	žica	za	lepo	oblikovane	in	natančne	

kotne povezave

•		velika	raznolikost	pri	oblikovanju	z	nastavki	s	predhodno	

izdelanimi izvrtinami za pritrditev ograjnih elementov iz 

lesa, aluminija, mrež za plezalne rastline itd.

•	brez	tal,	brez	vmesnih	sten,	pokrov	kot	dodatna	možnost

•	 statično preverjeno (maks. hitrost vetra 135 km/h, 

zastojni	tlak	0,8	kN/m2)

•	sistem	je	patentno	zaščiten

Trdnost in dolga življenjska doba združeni z dizajnom in  
raznolikostjo pri oblikovanju

Dve pocinkani različici stojin pri višinah 
več kot 50 cm zagotavljata stojno  
stabilnost ograje iz košar za kamenje.

Dele pletene mreže vpnete v distančnike 
stojin tako, da jih od zunaj ni mogoče videti.

Nastavkov s prečnimi zapahi med pol-
nilnim materialom ni mogoče videti. Ti 
nastavki zagotavljajo zelo veliko trdnost.

Natančna spiralna žica omogoča lepo 
oblikovane in natančne vogalne spoje.

Dolžino ograje enostavno prilagodite s 
preprostim rezanjem pletene mreže v 
korakih po 5 cm. Standardne dolžine 
30/50/100/150/200 cm.

Po postavitvi se ograje iz košar za 
kamenje napolnijo od zgoraj.
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Ograje iz košar 
za kamenje
Postavitev in polnjenje na gradbišču

Globina zidu 
le 20 cm!



Višino ograje lahko poljubno spreminjate. Postaviti je 

mogoče npr. tudi klasično vrtno ograjo s podnožjem in 

stebriči. V prosta polja lahko vstavite lesene, aluminijaste 

ipd. elemente. Elemente povsem enostavno privijete v  

ustrezno nameščene nastavke. Različici 1 in 2 lahko  

medsebojno kombinirate.

Polnilni material 
Košare za kamenje za oblikovanje ograj napolnite s kamen-

jem, ki je odporno proti zmrzali in tlaku. Zrnatost polnilnega 

materiala mora biti večja kot širina zank. Stojine in prečne 

zapahe zakrijete s kamni, ki jih ustrezno poravnajte z roko. 

Kamenje polagajte na mrežo tako, da je votlega prostora 

čim manj. Tako kamenje ne bo molelo navzven in stena bo 

zastirala poglede. Če je le mogoče, uporabite polnilni material 

SCHERF	zrnatosti	50–100	mm	(glejte	stran	48).	Ta	material	je	

optimalno prilagojen za to širino zank in globino zidu.

V 4 korakih do vaše individualne ograje iz košar za kamenje

Različica 1: neprekinjena ograja iz košar za kamenje
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Različica 2: ograja iz košar za kamenje z možnostjo kombiniranja z elementi iz drugih materialov

Enostavna postavitev s 
pomočjo navodil!
Prejeli boste podrobno navodilo za 
postavitev (na voljo tudi prenos s spletne 
strani www.scherf.at pod menijsko točko 
„downloads“).	Na	tem	mestu	boste	našli	
tudi opis natančne izvedbe temeljev.

Polnilni material SCHERF
Če je le mogoče, uporabljajte 
polnilni	material	SCHERF	zrna-
tosti	50–100	mm	(glejte	stran	
48).	Ta	material	je	optimalno	
prilagojen za to širino zank in 
globino zidu.

3. KORAK - POSTAVITEV

Izdelajte skico z 
natančnimi merami 
Vaša skica mora vsebovati  
natančne podatke o višinah, 
dolžinah in položajih elementov 
ograje za montažo.

Podrobnosti določi 
SCHERF 
Za vaš projekt določi podrobnosti  
SCHERF.	V	primeru	naročila	
priložimo natančno vgradno skico.

2. KORAK - DOLOČANJE PODROBNOSTI1. KORAK - SKICA

4. KORAK - POLNJENJE



Velikost Enota EAN-koda

Pakiranje: paleta
Lastnosti:	jeklena	žica	4,5	mm,	litina	cinka	in	aluminija

Sprednje in zadnje strani

D 30 x Š 30 cm 1 kom. (0,4 kg) 90 04179 56513 2

D 50 x Š 30 cm 1 kom. (0,7 kg) 90 04179 56203 2

D 100 x Š 30 cm 1 kom. (1,3 kg) 90 04179 56213 1

D 150 x Š 30 cm 1 kom. (1,9 kg) 90 04179 56223 0

D 200 x Š 30 cm 1 kom. (2,5 kg) 90 04179 56233 9

D 50 x Š 50 cm 1 kom. (1,1 kg) 90 04179 56303 9

D 100 x Š 50 cm 1 kom. (2,1 kg) 90 04179 56313 8

D 150 x Š 50 cm 1 kom. (3,1 kg) 90 04179 56323 7

D 200 x Š 50 cm 1 kom. (4,1 kg) 90 04179 56333 6

D 100 x Š 100 cm 1 kom. (4,0 kg) 90 04179 56363 3

D 150 x Š 100 cm 1 kom. (6,0 kg) 90 04179 56373 2

D 200 x Š 100 cm 1 kom. (7,9 kg) 90 04179 56383 1

Stranski deli in pokrov

D 20 x Š 30 cm 1 kom. (0,3 kg) 90 04179 56533 0

D 20 x Š 50 cm 1 kom. (0,5 kg) 90 04179 56543 9

D 20 x Š 100 cm 1 kom. (0,9 kg) 90 04179 56553 8

Mreža, širina zank 5 x 10 cma
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(podrobnosti za vaš projekt določi SCHERF)
Deli ograje iz košar za kamenje

Za določevanje podrobnosti potrebujemo skico projekta 

z natančnimi merami (višine, dolžine, položaji elementov 

ograje za vpetje). V primeru naročila vam bomo posredovali 

natančno vgradno skico.



Velikost Enota EAN-koda

Spiralna žica

Spiralna žica je na gradbišču odrezana na ustrezno dolžino.
Pri določevanju podrobnosti je treba upoštevati varnostni pribitek.
Embalaža: paleta
Lastnosti:  jeklena žica 2 mm, litina cinka in aluminija

D 100 cm 1 kom. (0,1 kg) 90 04179 56613 9

g

Distančnik

Velikost Enota EAN-koda

Natančni položaji vpetja distančnikov so opisani v navodilu za 
postavitev.
Embalaža: paleta
Lastnosti: jeklena žica 5 mm, litina cinka in aluminija

D 20 cm 1 kom. (0,1 kg) 90 04179 56649 8

Velikost Višina ograje Enota EAN-koda

Stojine za pritrditev

Vložki in vijaki so priloženi 
Embalaža: paleta 
Lastnosti: jeklo, debeloslojno cinkano

D 90 cm V 100 cm 1 kom. (8,5 kg) 90 04179 56680 1

D 135 cm V 150 cm 1 kom. (14,0 kg) 90 04179 56681 8

D 185 cm V 200 cm 1 kom. (23,5 kg) 90 04179 56682 5

b

Velikost Višina ograje Enota EAN-koda

Stojine za vbetoniranje

Embalaža: paleta 
Lastnosti: jeklo, debeloslojno cinkano

D 120 cm V 100 cm 1 kom. (10,0 kg) 90 04179 56690 0

D 170 cm V 150 cm 1 kom. (16,0 kg) 90 04179 56691 7

D 240 cm V 200 cm 1 kom. (26,0 kg) 90 04179 56692 4

c

Velikost Enota EAN-koda

Prečni zapah

Priložena dva vijaka
Embalaža: paleta 
Lastnosti: jeklo, debeloslojno cinkano

D 169 cm 1 kom. (6,0 kg) 90 04179 56698 6

e
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Velikost Enota EAN-koda

Velikost Enota EAN-koda

D 23 cm 1 kom. (0,9 kg) 90 04179 56696 2

D 40 cm 1 kom. (1,6 kg) 90 04179 56697 9

D 24 x B 24 cm* 1 kom. (1,8 kg) 90 04179 56694 8

D 23 x B 23 cm* 1 kom. (1,8 kg) 90 04179 56695 5

Pritrdilni nastavki za  
elemente ograje in prečni zapahi
f

Priložen en vijak
Embalaža: paleta
Lastnosti:  jeklo, debeloslojno cinkano
*Za kotne elemente pod kotom 90°, stebriče  
 (dve različici - za montažo znotraj in zunaj)

tračni temelj

točkovni 
temelj

Velikost Enota EAN-koda

Armaturna košara za stojine

Zaradi statike potrebna od višine ograje 1,5 m  
navzgor.
Embalaža: paleta 
Lastnosti:	narebreno	armaturno	jeklo,	8	mm	in	12	mm

D 25 cm
V 25 cm
V 75 cm

1 kom. (6,9 kg) 90 04179 56699 3

d točkovni 
temelj
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Zaun-Gabione

Zaun-Gabione
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Zaun-Gabione

Zaun-Gabione
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