Livram sistem complet pentru gard imprejmuire rezervor apa - cca 125 metri liniari.
Acest sistem de gard poate fi utilizat pentru diverse aplicatii, printre care: proiecte regionale de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata sau pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare.
Sistemul este compus din stalpi metalici din teava otel, poarta auto, poarta pietonal, panouri
bordurate zincate si accesorii de prindere.
In tabelul de mai jos aveti o oferta de pret orientativa pentru o astfel de imprejmuire, care
difera in functie de grosimea materialului.
De asemenea, la cerere, sistemul de imprejmuire poate fi adaptat proiectului dumneavoastra.

Sistemul standard pentru realizarea unui astfel de imprejmui este compus din:
gard = cca 120 metri liniari;
poarta acces auto = 4 metri liniari;
poarta acces pietonal = 1,1 metru liniar.

Sistemul de imprejmuire in fabricat si incarcat pentru livrare

Sistemul de imprejmuire montat pe teren.

Descriere elemente constructive gard imprejmuire rezervor apa
STALPI GARD CU BRAT INCLINAT
Executati din teava 50 x 40 mm, lungime parte dreapta 2400 mm, din care cca 2000 mm raman afara
(cat panoul bordurat), iar cca 400 mm se inglobeaza in fundatia de beton. Stalpii au o inaltime de cca
2380 mm, masurati de la suprafata solului pana in varful bratului.
Se poate executa in 2 variante constructive: varianta robust din teava cu grosime 3 mm sau varianta
economic din teava cu grosime 2 mm.

La partea superioara a stalpului este sudat un brat - suport sarma ghimpata, inclinat in lungime de 490
mm. Suportul este sudat la un unghi de 45 grade fata de partea dreapta a stalpului.
Pe exteriorul suportului, pe partea de sus, sunt sudate cate 3 inele deschise, pentru montajul ulterior al
sarmei ghimpate zincate.

Dupa montajul sarmei ghimpate inelele se inchid cu un patent, pentru a nu permite indepartarea
sarmei ghimpate.
La partea de jos care intra in beton cat si la partea superioara a bratului exista cate o gaura tehnica,
data la cca 2 cm de capete, de diametru 8 mm. Prin aceste gauri trece cate o sarma care leaga stalpul
de carligele de scufundare, in vederea introducerii stalpului in baie de zinc topit.
Din punct de vedere tehnic nu este posibila legarea sarmei la partea superioara de inele, pentru
evitarea gaurii. Inelele sunt pregatite in vederea montajului sarmei ghimpate pe santier si sunt
deschise. Procesul de zincare se desfasoara automat, astfel ca o bruscare a stalpilor in timpul
procesului de zincare poate face ca sarma de legare sa iasa de pe inele.

PANOURI BORDURATE ZINCATE
In cadrul proiectului de imprejmuire rezervor inmagazinare apa sunt prevazute panouri bordurate zincate
cu inaltimea 2000 mm x latime 2500 mm. Dimensiunea reala de gabarit a panourilor bordurate este H
2030 mm x L 2510 mm.
Inaltimea mai mare cu 30 mm a panourilor trebuie avuta in vedere la montaj, atunci cand panourile se
monteaza sub brat/suportul de sarma ghimpata.
De regula, panourile se monteaza in afara proprietatii si stalpii raman in proprietate. Atunci cand bratele
stalpilor sunt montate orientate spre exteriorul proprietatii trebuie avut in vedere sa se lase loc pentru a
fixa panourile de stalp cca 2050 mm, din care 2030 mm pentru H panou si cca 20 mm pentru ca panourile
sa nu stea direct pe sol.
Daca panourile stau direct pe sol acest lucru contribuie la o coroziune mai rapida. Ca si la stalpii de gard
si panourile se pot livra in 2 variante constructive, varianta robust cu fir de 4,00 mm si varianta economic
unde grosimea firului zincat din care sunt executate panourie este de 3,50 mm.

POARTA ACCES AUTO
Poarta pentru accesul auto este realizata din teava de otel 50 x 50
mm, dupa care este galvanizata la cald.
Inaltime poarta acces auto 2400 mm. Latime porta auto –
calculata interax intre mijlocul stalpilor de poarta = 4000 mm.

Poarta auto este executata din 2 bucati cu inaltime 2400 si
latime cca 1900 mm.
Cadrele portilor auto sunt contravantuite in forma de X fiecare.
Pe cadrele portilor se monteaza plasa bordurata, la fel cu restul
gardului.
Poarta pentru acces auto, ramele ei se pot realiza de asemenea ca si stalpii sau panourile, in 2
variante: varianta robust din teava 50 x 50 x 3 mm sau varianta economic din teava 50 x 50 x 2 mm.

Accesorii poarta auto:
Balamale reglabile – 2 bucati pe fiecare rama;
Opritor poarta – sudat pe una din porti;

Zavor mijloc – se monteaza pe suport special facut, pe interiorul portii pentru ca poarta auto sa poata
fi inchisa cu zavor si lacat;
Zavoare jos – 2 bucati se monteaza la partea de jos la fiecare cadru de poarta pentru a permite
blocarea portii pe pozitia inchis. Zavoarele de jos se livreaza si cu cate 1 bucata teava ce se va ingloba in
beton.

Pentru blocarea portii in pozitia inchis, pe interior sunt montate 3 zavoare. Unul la mijloc cu posibilitate
utilizare si lacat si 2 jos pentru bocarea simultana a portilor pe pozitia inchis.
POARTA ACCES PIETONAL
Poarta pentru accesul pietonal este executata din teava patrata 50 x 50 mm.
Aceasta se poate realiza in 2 variante, din teava cu grosime 3 mm – varianta robust
sau din teava cu perete de 2 mm – varianta economic.
Poarta are dispusa o contravantuire pe una din diagonale.
Rama de poarta este imbracata/acoperita cu panou bordurat zincat la fel ca restul
gardului si ca portile auto.
Poarta acces pietonal contine:
Maner;
Broasca;
Yala pentru inchidere cu cheie;
2 balamale reglabile.

Stalpi porti
Stalpii portilor sunt executati din teava patrata 100 x 100 mm cu grosime de 4 mm. Lungime acestora
este de 3300 mm, din care cca 2400 afara cat portile si cca 900 mm inglobati in beton.
Sunt disponibili doar cu grosime de 4 mm in ambele variante – robust sau economic. Stalpii de porti
au sudate pe ei balamalele / perechea balamalelor reglabile ce corespund portilor.
ATENTIE – stalpii de porti sunt in numar de 3, un stalp este comun portilor auto cu poarta pietonala.
Daca se doreste ca portile sa se monteze separat, cu stalpi individuali atunci se va comunica pretul
unui set separat.

SISTEME DE PRINDERE
Panourile de gard se monteaza pe stalp cu unul din cele 2 accesorii din foto de mai jos.
Stalpul nu este gaurit pentru set-uri de montaj ce presupun strapungerea stalpului. Ambele
sisteme de prindere sunt rezistente si permit un reglaj al panourilor stanga/dreapta de cca 2 cm
pentru fiecare panou. Necesarul este de 4 bucati pe stalp x 47 stalpi – 188 prinderi pentru un sistem
imprejmuire.

SARMA GHIMPATA
Pentru securizarea gardului, la partea superioara, pe suportul de sarma ghimpata se monteaza 3 randuri
de sarma.
Montajul se face prin trecerea si asezarea lor in inelele deschise dupa care cu ajutorul unui patent inelele
se inchid pentru a preveni demontarea sarmei ghimpate.
Sarma ghimpata zincata se livreaza in role de 100 metri. Diametru fire tragatoare sarma ghimpata 2,00
mm, diametru ghimpi 1,80 mm.

CAPACE PVC
Pentru a preveni patrunderea apei in stalpi, respectiv corodarea
lor, la partea superioara se monteaza capace PVC.
Pentru o etansare suplimentara si pentru a preveni indepartarea
lor se poate utiliza un cordon de silicon in momentul montajului.
Acesta asigura atat o etansare superioara, cat si blocarea lor.
Capacele PVC sunt in numar de 47, cat numarul de stalpi.
Pentru stalpii de porti capacele PVC sunt incluse in sistemul de
porti.

In vederea scufundarii in baia de zinc topit pentru zincare inteiror/ exterior, cadrele/ramele portilor vor
avea gauri pentru zincare.
Aceste gauri au rolul de a perimite zincului lichid sa intre pe la partea inferioara, in momentul scufundarii
lor si aerului sa iasa pe la partea superioara.
In lipsa gaurilor tehnice este imposibila scufundarea produselor in baie de zinc topit.
De asemenea, gauri tehnice va avea si una din cele 2 contravantuiri in X sudata pe cadrele portilor auto.

Termen de executie:
In functie de gradul de ocupare al atelierului din momentul comenzii, termenul de executie a
unui sistem de imprejmuire rezervoare poate fi cuprins intre 20-30 zile lucratoare.
Modalitate de plata: 50% avans la lansarea comenzii, restul de 50% inainte de ridicarea produselor.
Transport: Produsele se pot ridica din atelierul nostru de productie situat in Soseaua Morarilor,
nr. 1, sector 2, Bucuresti sau se pot transporta contra cost, cu camion inchiriat, oriunde in tara.
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