
  

 
                                              

Dirickx – varjene plastificirane 
žične mreže in stebri 
 

       Axial – Promo, Residence, Bordure, Super ter Horizontal in Unita Forte  so varjene žične 
mreže v roli z različnimi debelinami žic in različnimi velikosti okenc. Izdelane so iz kakovostne jeklene žice s 
postopkom elektro varjenja. Odlikuje jih kakovostna površinska zaščita z vročim pocinkanjem in visoko 
oprijemljivo plastifikacijo. Mreže so primerne za ograjevanje stanovanjskih poslopij, vrtov, parkov, športnih 
površin, industrijskih objektov, ... Skupaj s »T« stebrički ali stebrički »UNIVERS« predstavljajo učinkovit in za 
montažo zelo enostaven ograjni sistem. 
Barva: Zelena RAL 6005 

 

 
 
Axial Promo  

Velikost okenca: 
100mm x 100mm  

Višine: 1,0m / 1,2m / 1,5m 

Debelina žice: 2,1mm 
Dolžina role: 20m 

 
 

 

 

 
 

Axial Residence / Bordure  
Velikost okenca: 

76mm x 100mm  
Višine mreže Residence: 

1,0m / 1,2m / 1,5m 

Višine mreže Bordure: 
0,4m / 0,6m / 0,8m 

Debelina žice: 2,1mm 
Dolžina role: 25m 

 

 
 

Axial Super   
Velikost okenca:  
50mm x 100mm  
Višine: 

1,0m/ 1,2m/ 1,5m/ 1,8m/ 2,0m 

Debelina žice: 2,5mm 
Dolžina role: 25m 

 
 

 

 
Horizontal  

Velikost okenca:  
70mm x 50mm  

Višine: 1,0m / 1,2m / 1,5m  
Debelina žice: 2,3mm 

Dolžina role: 25m 

 

 
 

Unita Forte  
Velikost okenca:  

50mm x 50mm  
Višine: 1,0m / 1,2m / 1,5m  

Debelina žice: 2,5mm 

Dolžina role: 25m 

 
 
Univers stebri  

Premer / stena : 
Ø38mm / 1,5mm 

Višine: 1,5m / 1,75m / 2,0m 

Premer / stena : 
Ø48mm / 1,5mm 

Višine: 2,0m / 2,25m / 2,5m 
Univers opore 

Premer / stena: 

Ø38mm / 1,5mm 
Višine: 1,5m  / 2,0m 

Premer: Ø48mm  Višina: 2,5m 
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     DIRICKX  je francosko podjetje, ki predstavlja enega vodilnih izdelovalcev žičnih ograjnih 

sistemov v Evropi. Na osnovi več kot 95-letnih izkušenj so v podjetju DIRICKX razvili ograjne sisteme, 
katerih kakovost temelji na tehnologiji površinske obdelave, oblikovni dovršenosti in enostavni 
montaži.  
Visoko kakovost izdelkov podjetja DIRICKX potrjuje tudi podeljeni certifikat kakovosti ISO 9002. 
 

      KAKOVOST  je ena od najpomembnejših odlik izdelkov DIRICKX. Vsi izdelki ustrezajo vsem 

veljavnim evropskim standardom o kakovosti materialov in postopkov izdelave. Njihova vrhunska 
zaščita površine proti rjavenju omogoča 10 letno garancijo brez vzdrževanja. Vse kovinske površine 
so termično zaščitene s plastjo cinka, nato pa še dodatno prevlečene s slojem močno oprijemljive UV 
stabilizirane poliestrske plastifikacije. Prav ta kombinacija postopkov površinske zaščite je jamstvo za 
dolgo življenjsko dobo izdelkov. 
 

                
 JEKLENO JEDRO POCINKANO UV PLASTIFICIRANO  

 

     GARANCIJA  10 LET  Proizvajalec DIRICKX jamči kakovost površinske zaščite ograj proti 

rjavenju. Omenjena garancija ne velja v primerih: 
• izpostavljenosti izdelkov agresivnim atmosferskim vplivom, 
• izpostavljenosti izdelkov visokim (> 60˚ C) ali nizkim (< -25˚ C) temperaturam, 
• izpostavljenosti izdelkov raznim topilom, 
• mehanskih poškodb. 
Garancija za uporabnost izdelkov proizvajalec zagotavlja samo v primeru, ko so ti izbrani in 
uporabljeni v skladu s splošnimi navodili. Navodila lahko zahtevate na sedežu podjetja ALPRO 
d.o.o.. 
 

    MONTAŽA  
 

 
 

       Ko stebričke Univers (Ø38mm ali Ø48mm) in opornike zabetoniramo, kot je prikazano na zgornjih 
risbah, pritrdimo varjeno mrežo na stebre s pomočjo pritrdilnih klešč in pritrdilnih inox sponk. Če pa 
na že postavljene stebričke napnemo še napenjalne nosilne žice, lahko nanje pritrdimo tudi 
raznovrstne žične mreže ali žično pletivo. Na napenjalno žico jih pritrdimo s pritrdilno žico ali s pomočjo 
sponk GF in pritrjevalnih klešč TOP GRAF 20. 
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