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Daljša obstojnost – odprtine za odvajanje vode
Okviri dvoriščnih vrat in vrat za osebni prehod imajo odprtine 
za odvajanje vode. Voda, ki se utekočini znotraj ograje, lahko 
neovirano odteka ven. Tako se preprečuje notranje rjavenje  
in zmrzovanje vode znotraj ograje.

Nastavljiva razdalja med stebri
Uporabili smo pocinkane tečaje, ki se privijejo na stebre  
in ki omogočajo nastavljanje razdalje med stebri.

Daljša življenjska doba okovja
Zapiralni elementi zgoraj in spodaj dvoriščnih vrat
ter tečaji, so pocinkani. S tem je zagotovljena večja  
odpornost proti obrabi in koroziji.

Moderna vstavljiva spona  
Za enostavno montažo in neproblematično delovanje vrat.  
Prednost je v natančni porazdelitvi  in boljši optiki. Nove  
vratne spone so zamenljive in odporne na korozijo  
na varjenih mestih. Montaža je zelo enostavna.

Trdnejši okvir
Namestitev palic skozi okvir dvoriščnih vrat oziroma
vrat za osebni prehod, prispeva k večji trdnosti okvirja
in palic. S tem se prepreči tudi iztekanje rje iz pokončnih  
palic na podlago okvirja.

Zakaj se splača izbrati
ograjo POLARGOS? Prednosti naše ograje
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Obiščite našo  
novo spletno stran

www.polargos.pl/en

2.  Polepšajte svojo posest
Naše ograje se ujemajo s slogom hiše in njenega
okolja. Poudarjajo njene značilnosti in posesti  
dajejo značilen in skladen videz. V široki paleti 
izdelkov si bo vsakdo našel ograjo, ki ustreza  
njegovemu slogu in pričakovanjem.

4.   Nakup visokokakovostnih 
izdelkov

Prizadevajoč se za zadovoljitev potreb strank, 
POLARGOS proizvaja dve vrsti ograjnih sistemov: 
ograje prevlečene s slojem cinka in pobarvane  
s prašno barvo (t.i. duplex sistem, za katerega  
proizvajalec daje petletno garancijo) in ograje  
pobarvane samo s prašno barvo. Vsaka od teh  
vrst ograj je proizvedena z najvišjo mero skrbnosti  
in z uporabo modernih tehnologij.

1.  Občutek varnosti
Ko ogradite parcelo z enim od naših ograjnih  
sistemov, ustvarite ne samo lastni slog, ampak  
tudi zaščito okoli hiše. Naše ograje združujejo  
skrbno izvedbo in izvrstno kakovost.
Zelo skrbimo, da se naše stranke počutijo varne,
ko izberejo naše ograje. Premišljene tehnološke 
rešitve, ki jih uporabljamo v naših sistemih, bodo 
ščitili vas in vašo hišo pred neželenimi gosti in 
živalmi.

3. Udobno nakupovanje
Vse sestavine, potrebne za namestitev, kupite  
na enem mestu. Navodila za namestitev lahko  
dobite od prodajalca ali jo prenesete s spletne  
strani proizvajalca.



PRI NAKUPU OGRAJ NE POZABITE NA PRIBOR
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steber za  
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prehod
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(MONACO 2)

400 (404)* cm x 160 cm
Koda: W3850 
Z avtomatom: W3847

350 (354)* cm x 150 cm
Koda: W3920 
Z avtomatom: W3917

200 (202)* x 130 cm
Koda: W6912

180 (182)* cm x 120 cm
Koda: W6786
200 (202)* cm x 120 cm
Koda: W6787

600 (400)* cm x 144 cm
Koda: L: W6797, D : W6796 
Z avtomatom: L : W6798, D : W6799

400 (404)* cm x 150 cm
Koda: W3921 
Z avtomatom: W3918

DVORIŠČNA
VRATA** 

DVORIŠČNA
VRATA** 

OGRAJNI  
ELEMENT

OGRAJNI  
ELEMENT

DRSNA 
DVORIŠČNA VRATA*** 

DVORIŠČNA
VRATA** 

LEVA / DESNA LEVA / DESNA4 M4 M 3,5 M

* Razdalja med stebri.
**  Tečaji so priloženi dovoznim vratom 

in vratom za osebni prehod
***  Dovozna vrata obsegajo: plastično 

tekalno kolesce, nihalni vratni  
voziček – 2 kosa, vodilni steber, 
končni steber.

 Zaščita proti koroziji.

100 (108)* cm x 160 cm
Koda: L: W3851, D : W3852

90 (98)* cm x 150 cm
Koda: L: W3922, D : W3923 

VRATA** VRATA**LEVA / DESNA LEVA / DESNA

300 (304)* cm x 160 cm
Koda: W3848
350 (354)* cm x 160 cm
Koda: W3849

300 (304)* cm x 150 cm
Koda: W3919 
Z avtomatom: W3916

DVORIŠČNA
VRATA** 

DVORIŠČNA
VRATA** 

3/3,5 M 3 M

MONACO 2LONDYN 2

600 (400)* cm x 154 cm
Koda: L: W6949, D : W6918 
Z avtomatom: L : W6950, D : W6919

DRSNA DVORIŠČNA 
VRATA*** 

Zn

* Razdalja med stebri.
**  Tečaji so priloženi dovoznim vratom 

in vratom za osebni prehod
***  Dovozna vrata obsegajo: plastično 

tekalno kolesce, nihalni vratni  
voziček – 2 kosa, vodilni steber, 
končni steber.

 Zaščita proti koroziji.Zn
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PRI NAKUPU OGRAJ NE POZABITE NA PRIBOR
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W1162 S5385 S3248
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S6439W0722
Zn Zn
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S7145

izvesek za  
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prehod

W2729

steber za vrata  
osobni prehod
7x7x215 cm

W6325
Zn

PRI NAKUPU OGRAJ NE POZABITE NA PRIBOR

steber za ograjni element 
5x5x200 cm

RAL 7016

nosilec ograinega
elementa “U”

RAL 7016, 2 KS

kljukaključavnica
za dvoriščna 

vrata

zgornji zapiralni
element

spodnji zapiralni
element

spodnja
blokada

W3477
Zn

S1806
Zn

S6439W0722
Zn Zn

W3393W3046W3045
Zn Zn Zn

S7145

ključavnica
s kljuko

naslonsko kolo za
drsna vrata

W1089
Zn

S1248
Zn

steber za vrata  
osobni prehod
7x7x200 cm  

RAL 7016

steber za dvoriščna 
vrata in za osebni 
prehod 7X7X200  

RAL 7016

W4416
Zn

W7984
Zn

6

izvesek za
vrata za osebni

prehod
RAL 7016

W6268

sidro in tečaj za namestitev vrat za osebni 
prehod in dvoriščnih vrat – za betonske stebre

S3247 S5203
Zn Zn

cilindrična ključavnica
z dvema ključema

25x25, 3 klíče

steber za dvoriščna  
vrata in za osebni  

prehod 7x7x215 cm

W6752
Zn

sidro in tečaj za namestitev vrat za osebni 
prehod in dvoriščnih vrat – za betonske stebre

S3247
Zn

S5203
Zn

RITA II TOLA 2

350 (354)* cm x 150 cm
Koda: W3988

200 (202)* x 120 cm
Koda: W7063

600 (400)* cm x 144 cm
Koda: L: W7080, D : W7082 
Z avtomatom: L : W7081, D : W7083

400 (404)* cm x 150 cm
Koda: W3989

DVORIŠČNA
VRATA** 

OGRAJNI  
ELEMENT

DRSNA 
DVORIŠČNA VRATA*** 

DVORIŠČNA
VRATA** 

LEVA / DESNA4 M3,5 M

90 (98)* cm x 150 cm
Koda: W3991

VRATA**

300 (304)* cm x 150 cm
Koda: W3987

DVORIŠČNA
VRATA** 

3 M

350 (354)* cm x 150 cm
Koda: W3822 
Z avtomatom: W3819

200 (202)* x 120 cm
Koda: W6373

600 (400)* cm x 144 cm
Koda: L: W6379, D : W6380

400 (404)* cm x 150 cm
Koda: W3823 
Z avtomatom: W3820

DVORIŠČNA
VRATA** 

OGRAJNI  
ELEMENT

DRSNA 
DVORIŠČNA VRATA*** 

DVORIŠČNA
VRATA** 

LEVA / DESNA4 M3,5 M

VRATA**

300 (304)* cm x 150 cm
Koda: W3821 
Z avtomatom:
W3818

DVORIŠČNA
VRATA** 

3 M

90 (98)* cm x 150 cm
Koda:  L: W3824,  

D : W3825 

LEVA / DESNA

* – Razdalja med stebri.    ** – Tečaji so priloženi dovoznim vratom in vratom za osebni prehod.      
*** – Dovozna vrata obsegajo: plastično tekalno kolesce, nihalni vratni voziček – 2 kosa, vodilni steber, končni steber.               Zaščita proti koroziji.Zn

* – Razdalja med stebri.    ** – Tečaji so priloženi dovoznim vratom in vratom za osebni prehod.      
*** – Dovozna vrata obsegajo: plastično tekalno kolesce, nihalni vratni voziček – 2 kosa, vodilni steber, končni steber.               Zaščita proti koroziji.Zn 776



BARCELONA EASY WAY 201
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sidro in tečaj za namestitev vrat za osebni
prehod in dvoriščnih vrat – za betonske stebre

S3247
Zn

S5203
Zn

POGON ZA DVOKRILNA  
VRATA POLARGOS
Dvokrilna vrata lahko kupite skupaj v paketu z avtomatom POLARGOS. S tem si zagotovite, da ima avtomat ustrezne parametre 
za vrata Polargos. Z nakupom omenjenega kompleta pridobite:
•  že pripravljene odprtine za montažo vrat, kar pomeni, da ni potrebno delati odprtin samostojno in s tem poškodovati  
 protikorozijskega premaza
•  namenske montažne spojnice za stebriček in vrata
•  avtomatiko v sistemu RTS, kar pomeni sodobno rešitev, ki dovoljuje z enim daljincem odpirati vrata in žaluzije, kot tudi garažna vrata
•  enostavno ustavitev brez nujne uporabe “posebnega” ključa použitia “špeciálneho” kľúča

Pogon Easy Way priporočamo za:
•  dvoriščna vrata s kotom odpiranja kril od 80°–100°
•  nujen dodatek za učni cikel pogona so prisloni S1975 (2 ks, glej sl. spodaj)
•  vrata s pogonom Easy Way se odpirajo samo v smeri na dvorišče

ELEMENTI  
KOMPLETA

• enostavna montaža
• hitro in tiho odpiranje
• avtomatske nastavitve
• delno odpiranje za prehod oseb
• progresivna ustavitev vrat

1  vijačni pogon, 2 kosa
2  upravljanje, 1 kos
3  krmiljenje za upravljalnik, 1 kos
4  daljinec, 2 kosa
5  povezovalo stebra, 2 kosa
6  povezovalo vrat, 2 kosa
7  distančnik za spojni element vrat, 2 kosa
8  garnitura nastavnih vijakov za montažo

PREDNOSTI
AVTOMATIKE

POZOR! Priporočamo,  
da naročite: Prislon za vratno 
krilo 2 ks

Izdelek ni vključen v pakiranje.

PARAMETRI

čas odpiranja okoli 16 s*
teža vratnega krila max 200 kg
maksimalna dolžina krila 2,0 m
omrežni priključek 230 V
maksimalni odpiralni kot 95 stopinj 
odpiranje ob izpadu vira energije  obstaja – zapah

vgrajena notranja antena ja
motor 24 V
maks. ciklov vrat na dan 20
maksimalna količina priključenih daljinceví 16
avtomatsko prepoznavaje ovir EN 12 453
norma EN 60335-2-103

* čas odpiranja se lahko razlikuje, glede na parametre vrat

PRI NAKUPU OGRAJ NE POZABITE NA PRIBOR

BARCELONA

350 (354)* cm x 110 cm
Koda: W3832
Z avtomatom: W3829

200 (202)* x 110 cm
Koda: W7089, 
200 (202)* x 80 cm
Koda: W6920

600 (400)* cm x 104 cm
Koda: L: W7905, D : W7904 
Z avtomatom: L : W7902, D : W7903

400 (404)* cm x 110 cm
Koda: W3833 
Z avtomatom: W3830

OGRAJNI 
ELEMENT 100 (108)* cm x 110 cm

Koda: W3834 

Vrata vsebuje: izvesek za vrata za osebni  
prehod, ključavnica, kljuka, cilindrična  
ključavnica.

VRATA** UNIVERZÁLNÍ

300 (304)* cm x 110 cm
Koda: W3831
Z avtomatom: W3828

DVORIŠČNA
VRATA** 

3 M

DVORIŠČNA
VRATA** 

DRSNA
DVORIŠČNA VRATA*** 

DVORIŠČNA
VRATA** 

LEVA / DESNA4 M3,5 M

Dvoriščna vrata vsebuje: izvesek za vrata  
za osebni prehod, ključavnica za dvoriščna 
vrata, kljuka, cilindrična ključavnica  
z dvema ključema, spodnji zapiralni element.

Dvoriščna vrata vsebuje: izvesek za vrata  
za osebni prehod, ključavnica za dvoriščna 
vrata, kljuka, cilindrična ključavnica z dvema 
ključema, spodnji zapiralni element.

Dvoriščna vrata vsebuje: izvesek za vrata  
za osebni prehod, ključavnica za dvoriščna 
vrata, kljuka, cilindrična ključavnica z dvema 
ključema, spodnji zapiralni element.

* – Razdalja med stebri.    ** – Tečaji so priloženi dovoznim vratom in vratom za osebni prehod.      
*** – Dovozna vrata obsegajo: plastično tekalno kolesce, nihalni vratni voziček – 2 kosa, vodilni steber, končni steber.               Zaščita proti koroziji.Zn 98



SIMPLE MOVE  
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Index Polargos – S1513

Index Polargos – S1507 Index Polargos – S1589

Index Polargos – S1510 Index Polargos - S1975

Index Polargos – S1587

Radijski sprejemnik RTS

433 MHz, univerzalni impulzni 2-kanalni  
RTS sprejemnik s pogonom in gonilniki, 
opremljenimi z brezpotencialnimi   
kontakti (vrste Dru Contact - DCT). Ima dva 
neodvisna kanala s sekvenčnim, impulznim 
krmiljenjem. Napajanje 24 V, IP55, kabel  
za zunanjo anteno.

Akumulator za delovanje v sili 9,4 v

namenjen za napajanje pogona krilnih in 
drsnih vrat. V primeru izpada napajanja  
230 VAC omogoča nekajkrat odpreti ali 
zapreti vrata. Število ciklusov je odvisno od
parametrov vrat.

Stenski oddajnik (daljinec) RTS

433 MHz, stenski 2-kanalni radijski oddajnik 
v sistemu RTS, deluje v sekvenčnem sitemu, 
namenjen za upravljanje tako pogona, kot 
tudi RTS sprejemnikov.

Index Polargos – S1512

Index Polargos – S1588Index Polargos – W6207 Index Polargos – S1509Index Polargos – S1508

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ  
K DOOBJEDNÁNÍ

3

1

5

2

4
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POGON ZA DRSNA  
VRATA POLARGOS
Večino drsnih vrat POLARGOS lahko kupite skupaj z avtomatiko POLARGOS v kompletu.  
S tem si zagotovite, da ima avtomat ustrezne parametre za vrata POLARGOS. Z nakupom omenjenega kompleta pridobite:
•   že pripravljene odprtine za montažo vrat, kar pomeni, da ni treba delati odprtin samostojno in s tem poškodovati  

protikorozijskega premaza
•  enostavno ustavitev brez nujne uporabe “posebnega” ključa
•   avtomatiko v sistemu RTS, kar pomeni sodobno rešitev, ki dovoljuje z enim daljincem odpirati vrata in žaluzije, kot tudi garažna 

vrata
•  tiho delovanje, zahvaljujoč novemu nylon vodilu

PARAMETRI

ELEMENTI  
KOMPLETA

čas odpiranja okoli 30 s*
teža vratnega krila max 300 kg
maksimalna dolžina krila 4 m (celotna dolžina je 6 m)
omrežni priključek 230 V
odpiranje ob izpadu vira energije dovoljeno – ročno 
vgrajena notranja antena ja

temperaturno območje od -20° do 60°C
motor 24 V
maks. ciklov vrat na dan 20
maksimalna količina priključenih daljincev 16
norma EN 60335-2-103

• izjemno tiho delovanje  
• enostavna montaža 
• sistem prepozavanja ovir 
• funkcija preprečevanja stiskanja 
• delno odpiranje za prehod oseb

* čas odpiranja se lahko razlikuje, glede na parametre vrat.

PREDNOSTI
AVTOMATIKE

1  pogon, 1 kos
2  daljinec, 2 kos
3  pritrdilno vodilo, 4 kosi
4  zobasto vodilo, 13 kosov
5  vijak + matica M6 x 50 mm, 26 kosov

Zobasto vodilo 
(33 cm x 3 kosi) 
izdelana iz najlona, ojačanega  
z jeklom. Enometrski odsek je 
sestavljen iz treh spojenih letev 
po 33 cm. Največja obremenitev  
- 500 kg. Samo za drsna vrata.

Ključno stikalo
žično, impulzno, za žično
priključitev na gonilnik pogona 
vrat. Sekvenčno upravlja
premikanje vrat.

Opozorilna luč
oranžna, opozorilna z vgrajeno 
RTS anteno. Napajanje 24 V. 
Ima vgrajen odklopnik. Razred 
zaščite IP54.

Fotocelice
ščitijo pred prehitrim zapiranjem 
vrat. Domet 10 m, kontakti NO-NC. 
Napajanje 24 VAC/DC.  
Obremenljivost kontakta 1 A.

Dvokanalni daljinec
433 MHz, radijski sekvenčni  
RTS daljinec za upravljanje 
tako pogonov kot tudi radijskih 
sprejemnikov.

Štirikanalni daljinec
433 MHz, radijski sekvenčni RTS 
daljinec za upravljanje tako  
pogonov, kot tudi radijskih  
sprejemnikov, opremljen  
z blokado tipk za izogibanje 
naključnemu zagonu.

Zunanja antena
433 MHz, RTS, s kablom dolžine 
8 m. Po priključitvi na centralo 
poveča domet naprav za  
upravljanje vrat. Mere antene:
202x30x30 mm.

Prislon za vratna krila
ima nalogo omejiti pot vratnih 
kril. Izdelan je iz pocinkanega 
jekla z gumijastim vmesnikom. 
Uporabno je za dvojna vrata  
in drsna vrata. Montaža je 
enostavna. Prislon za vratna 
krila je razpoložljiv samo za 
dvojna vrata.

POZOR! Priporočamo,  
da naročite: Prislon za vratno 
krilo 1 ks

Izdelek ni vključen v pakiranje.
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MONTAŽNI  
NASVETI

MONTAŽNI
NASVETI

Montaža ograje v kovinske palice

Montaža ograje v betonske stebre

1  zglobni tečaj
2   U-spojnik (navpična ali vodoravna  

namestitev odvisno od položaja prečne 
letve v sistemu)

2 2ali

1

ali

1
2 2

1A

1B

Montaža ograje v betonske stebre

1A  1B    sidro in tecaj za namestitev vrat za osebni prehod in dvoriščnih vrat – za betonske stebre
2   T-spojnik

1A  1B    sidro in tecaj za namestitev vrat za osebni prehod in dvoriščnih vrat – za betonske stebre
2   U- spojnik (navpična ali vodoravna namestitev odvisno od položaja prečne letve v sistemu)

2 2

1A

1B

1

2 23

Pogled  
z vrta

Pogled  
z vrta

Pogled  
z vrta

Pogled  
z vrta

Pogled  
z vrta

Pogled  
z vrta

ali ali
Pogled  
z vrta

Pogled  
z vrta

Pogled  
z vrta

Montaža ograje v kovinske palice

1  zglobni tečaj
2  T-spojnik
3  objemka 5x5 cm, ki povezuje ograjni  

element s palico
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MONTAŽNI  
NASVETI

MONTAŽNI
NASVETI

Montaža dvokrilnih dvoriščnih vrat

Montaža vrtnih vrat

1   zgornji zapah  
dvoriščnih vrat

2   spodnji zapah  
dvoriščnih vrat

3   spodnja zapora  
dvoriščnih vrat

4   zglobni tečaj

1  ključavnica + cilindrična ključavnica
2  kljuka
3  izvesek za vrata za osebni prehod
4    zglobni tečaj

1

2 3

4

1 2

3

4

4

T-spojnik, objemka za steber

U-spojnik

Pri montaži ograjnih elementov  
se uporablja objemke.  
 
Na začetku, koncu ali ko se ograja  
nadaljuje za vogalom parcele se  
uporablja T-spojnike.  
T-spojniki so pakirani po 2 kosa.

Spojni element vrste „U” je univerzalni spojni 
element za dele ograje. Omogoča montažo
tako v ravni liniji kot tudi na vogalih ograje. 
Standardno se uporablja za jeklene stebre tako, 
da se na steber pritrdi s pločevinskim vijakom.
Lahko se uporablja tudi za betonske  
in klinkerske stebre, kjer se namesto  
pločevinskih vijakov uporabijo zatiči. Zaradi 
možnosti namestitve spojnega elementa  
v dveh površinah lahko na njem obesimo tako 
ograje z vodoravno kot tudi z navpično prečno 
letvijo.

Pogled  
z vrta

Pogled  
z vrta
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ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa, Polsko 

Tel.: +48 22 872 00 91-93

Výrobni závod
Oziemkówka 57a  

08-420 Miastków Kościelny, Polsko 
Tel.: +48 25 683 05 55-56 

serwis@polargos.pl

Zastoupeni pro ČR a SR
Denisa Putikova 

Tel.: +420 602 375 121 
denisa.putikova@polargos.pl

Dinamičen razvoj Polargos.

Zahvaljujoč dolgoletnim izkušnjam in proizvod-
nim kapacitetam Polargo razvija izdelke, 
ki postajajo vse bolj priznani tako doma, kot tudi 
v tujini. Cilj podjetja je uvajanje na trg izdelkov, 
ki izpolnjujejo ne samo najvišje kakovostne 
standarde, ampak tudi pričakovanja strank glede 
estetike in mode na trgu ograj.

www.polargos.pl/en

POLARGOS je poljski proizvajalec ograjnih
sistemov za stanovanjske parcele in industrijske
objekte, prisoten na trgu od leta 1994.


