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Висококачествена, елегантна 
модулна оградна система

Стилно и естетично решение. 
Високо качество. 
Бърз и лесен монтаж.
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Огради Kingspan

Стилно естетично  
решение 
Елегантно и естетично решение,  в 
различни цветове и профили.
3 цвята:

Високо качество   
Сандвич панелите Kingspan имат дълъг експлоатационен 
живот и са изработени от висококачествени материали.

Антрацит 
Дълбок мат
RAL 7016  

Кварц 
Полимерни зърна

RAL 7039  

Алуминий 
Полимерни зърна 
RAL 9006  

Дължини 

За същото разстояние са 
необходими по-малко 
панели и стълбове.

Олекотени 
панели
Лесен за работа и с 
по-малко труд за 
монтаж.

Лесно се 
деинсталира
Създавайте 
временни отвори 
бързо и лесно.

 Здрави панели с по-висока плътност на 
пяната и по-дебела ламарина.

 Изключително устойчив на атмосферни 
влияния. 

– лесна поддръжка;
– 10 години антикорозионна гаранция.

 Обстойно тестване:

– тествано на ветроустойчивост 
до скорост 120 km/h (при правилен 
монтаж) 

– тестван против корозия;

– Тестван за UV лъчи.

3 профила: 
гладък / оребрен 
оребрен / оребрен 
гладък / гладък

Бърз монтаж 
Панелите Kingspan се монтират лесно и бързо благодарение 
на оптималната си дължина и малкото си тегло.

 Дължина: 2,5 м L и Височина: 610 мм H  или 
488 мм H.

 Ниско тегло: 15 кг (610 мм), 12 кг (488 мм).

Това предлага на инсталатора няколко предимства:

(по заявка) (по заявка)
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Сандвич панели 
Панелите се състоят от твърда PUR (полиуретанова) 
пяна с плътност 45 kg/m3. Панелите са успешно 
тествани за налягане от вятър до 120 км/ч и са 
тествани и одобрени за антикорозионни и UV лъчи.

 2500 mm x 610 mm x 39 mm
 2500 mm x 488 mm x 39 mm

Основни изисквания за 
основа: Необходима е минимална 

дълбочина от 650 mm.

Алуминиеви капачки
Капачките са съобразени с цвета на сандвич 

панелите. Проектирани са така, че да пасват идеално 
на стълбовете, което гарантира подреден завършек.

Алуминиев завършващ профил 
Алуминиевите профили са цветово съчетани с 
цвета на сандвич панелите и представляват 
завършващ елемент на ограждащата система. 

Преглед
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Бетонов борд 
Бетонов борд с височина минимум 65 см е 
основата на оградата. Панелите се монтират 
директно върху бетоновия борд.

 2500 mm x 650 mm x 39 mm

3 профила: 
гладък / оребрен 
оребрен / оребрен 
гладък / гладък

Алуминиеви стълбове 
Алуминиевите стълбове са съобразени с цвета на 
сандвич панелите. Стойките са специално 
проектирани, за да улеснят още повече монтажа на 
системата. 

(стълбове и ъглови стълбове)
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Проекти за 
огради Kingspan 
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Данни за контакт

Положени са усилия, за да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е точно, но 
Kingspan Limited не поема отговорност за грешки или за информация, която се окаже 
подвеждаща. Предложенията или описанието на крайната употреба или приложението на 
продуктите или методите на работа са само за информация и Kingspan Limited не поема 
никаква отговорност по отношение на тях.

® Kingspan е регистрирана търговска марка на Kingspan Group plc в Обединеното кралство, 
Ирландия и други страни. Всички права са запазени.

Вашият дистрибутор:




