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Kövesse az alábbi lépésket, állítsa fel 
kerítését és élvezze otthona nyugalmát 

Az általunk gyártott betonkerítés megfelel egy jó kerítéssel szemben napjainkban támasztott 
összes követelménynek: esztétikus, d iszkrét, biztonságos, minden domborzati viszonyhoz 
idomul, egyszerűen telepíthető és kedvező az ára. 
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Első lépésben jelölje ki az oszlopok 
helyét úgy, hogy az oszlopok 
tengelyvonalai egymástól 205 cm-re 
helyezkedjenek el. 

Gödör 

� 
30cm 

80cm 

Betonoszlop helye 

205cm 205cm 

Az oszlopok számára készítsen 30x30x80 
cm mély alap gödröt úgy, hogy a gödrök 
középvonalai egybeessenek az előzőleg 
kijelölt pontokkal. 

Mielőtt elkezdi az oszlopok elhelyezését, készítsen egy egész kerítésmezőt vízszintes talajra fektetve. 
Ügyeljen arra, hogy a kerítéselemek szor osan illeszkedjenek egymáshoz, így a telepítés során szükséges 
minden méretet könnyedén megmérhet. 

Feszítsen ki a munkagödrök felett 

egy zsinórt úgy, hogy a zsinór az osz
lopok tetősíkját mutassa. majd ettől a 
zsinórtól függőlegesen lefelé mérje ki 
az oszlopok alsó szintjét. Ezt gon
dosan betonozza ki. 

Oszlop magassága 

80cm 

Amennyiben nem egyenletes a terepviszony. úgy 
szintel tolásokat kell alkalmazni. 



Majd egy nap elteltével elhelyezheti az 
oszlopok közé a kerítéselemeket.

Az oszlopok fonák oldalát szükség esetén 
ékelje ki és az elemeket cementhabarccsal 
hézagolja, majd a vízszintes réseket is 
fugázza ki.
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Úgy állítsa be az oszlopokat, hogy a kerítéselemek könnyen mozogjanak, de ne essenek ki az oszlopok közül. 
Ügyeljen arra, hogy nagyon pontos munkát végezzen. A beton megszilárdulása előtt ellenőrizze az oszlopok 
közötti távolságokat és a függőlegességet.

Ezek után elkezdheti az oszlopok 
beállítását. Állítsa az  oszlopokat az 
alapbetonra, majd földnedves 
betonnal töltse ki a gödröket és 
simítsa “k” magasságra.
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Amennyiben további információra 
van szüksége, szívesen állunk 
rendelkezésére az alábbi 
elérhetőségeken.
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