
FENCES

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
оградни системи



Оградни пана BGS-Panel
BGS-Panel е  цялостна оградна система, включваща в себе си пана, стълбове и 

фиксиращи аксесоари, която покрива всички изисквания на клиентите за различни 

нива на защита. Тя е сигурна, здрава, гарантирано дълготрайна и изглежда добре. 

Приложима на практика във всички сфери от живота, BGS-Panel е универсалното 

решение при нужда от ограда – на къщи и вили, пред производствени и бизнес 

центрове, спортни площадки до летища и военни зони. Основните предимства на 

системата са нейната здравина, дълготрайност, лесен монтаж и изключително 

доброто съотношение между качество и цена.

Произведени са от напречно разположени твърди въглеродни телове с дебелина 

4,0mm (вертикални/хоризонтални телове).

Размер на отворите: 50x200 mm

Широчина: от 2500 mm до 3000 mm 

Височина: от 1030 mm до 2530 mm и имат от 2 до 4 броя надлъжни огъвки за 

увеличаване на коравината и подобряване на естетическия вид на оградата.

1,03 m 

1,23 m 

1,50 m 

1,83 m 

2,03 m 

2,43 m 

2,53 m 

2,50 m 

2,50 m 

2,50 m 

2,50 m 

2,50 m 

3,00 m 

2,50 m 

Ширина
Размер 

на отвора
Профил

Брой „V“
огъвки

Височина

200x50 mm 

200x50 mm 

200x50 mm 

200x50 mm 

200x50 mm 

200x50 mm 

200x50 mm 

2 бр. 

2 бр. 

3 бр. 

3 бр. 

4 бр. 

4 бр. 

4 бр. 

ø4,0

ø4,0

ø4,0

ø4,0

ø4,0

ø4,0

ø4,0

Технически характеристики на системата



2 огъвки 3 огъвки 4 огъвки

Оградните пана BGS-Panel се произвежда в три варианта на покритие, които и 

придават естетичен вид и различно ниво на защита от корозия:

 - тези пана се произвеждат от предварително 

горещо поцинковани профили и телове.

 - произвежда се от черни телове, като 

готовите пана преминават през горещо поцинковане след заваряване. Това 

покритие предлага повишено ниво на защита от корозия спрямо HDG

 - Паната и стълбовете се произвеждат от 

предварително горещо поцинковани профили и телове и след това се боядисват 

прахово в различни цветове. Това покритие предлага както повишено ниво на 

защита от корозия, така и по добър естетичен вид.

Модел BGS-Panel HDG

Модел BGS-Panel HDG Plus

Модел BGS-Panel РС

Спецификация

BGS- Panel

BGS- Panel

BGS- Panel

BGS- Panel

BGS- Panel

BGS- Panel

BGS- Panel

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

Покритие Височина Ширина
Дебелина
на телта

Система

1030 mm 

1230 mm 

2030 mm 

1500 mm 

2430 mm 

1830 mm 

2530 mm 

ø4 mm 

ø4 mm 

ø4 mm 

ø4 mm 

ø4 mm 

ø4 mm 

ø4 mm 

2500 mm

2500 mm

2500 mm

2500 mm

3000 mm

2500 mm

2500 mm



Оградни стълбове  BGS-Post

Произведени са от кух стоманен профил с размери 50х50мм и дебелина на стената 

1,8мм. В основата си стълбовете имат анкерираща планка с четири отвора и 

дебелина 6,0мм., която осигурява сигурно и стабилно захващане към бетоновия 

фундамент.

BGS - F - Post

BGS - F - Post

BGS - F - Post

BGS - F - Post

BGS - F - Post

BGS - F - Post

BGS - F - Post

BGS - F - Post

Ограден стълб - фиксиран

Ограден стълб - фиксиран

Ограден стълб - фиксиран

Ограден стълб - фиксиран

Ограден стълб - фиксиран

Ограден стълб - фиксиран

Ограден стълб - фиксиран

Ограден стълб - фиксиран

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

Покритие ВисочинаСистемаПродукт

1100 mm 

1300 mm 

2100 mm 

1600 mm 

2500 mm 

1900 mm 

2600 mm 

3000 mm 

Стълбове с фиксирана височина BGS-F-Post

Произвеждат се в трите варианта на покритие, 

както и паната – HDG, HDG Plus и PC. 



BGS - R - Post

BGS - R - Post

BGS - R - Post

BGS - R - Post

BGS - R - Post

BGS - R - Post

BGS - R - Post

BGS - R - Post

Ограден стълб - регулируем

Ограден стълб - регулируем

Ограден стълб - регулируем

Ограден стълб - регулируем

Ограден стълб - регулируем

Ограден стълб - регулируем

Ограден стълб - регулируем

Ограден стълб - регулируем

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

HDG/HDG plus/PC

Покритие ВисочинаСистемаПродукт

1100 mm 

1300 mm 

2100 mm 

1600 mm 

2500 mm 

1900 mm 

2600 mm 

3000 mm 

Стълбове с регулируема височина BGS-R-Post

Произвеждат се в трите варианта на покритие, 

както и паната – HDG, HDG Plus и PC. 

Оградната система включва още капачета за стълбовете и скоби за захващане на 

паната към стълбовете. Те са произведени от устойчива на UV лъчите пластмаса, 

гарантираща тяхната дълготрайност.

Фиксиращи аксесоари



Оградни пана  BGS-Panel Flat

Това са мрежи, изработени чрез еректро-заваряване от полу-твърда галванизирана 

тел, които предлагат доказано качество и дълготрайност на достъпни цени.

Оградна галванизирана мрежа с правоъгълни oтвopи (електро-заварена) на пана.

Tun на материала: полу-твърба галванизирана тел

Tun на покритието: Zn (Горещо поцинковане) 

Размери: от 1,5 х 2,5 m до 2,0 х 3,0 m

Диаметър на телта: ø3.0 mm, ø4,0 mm и ø5.0 mm

Размер на отвора: 50х100 mm, 50х150 mm и 50х200 mm

Размер
на паното

1,5x2,5 m 

2,0x2,5 m 

2,0x2,5 m 

2,0x2,5 m 

2,1x2,5 m 

2,1x2,5 m 

2,1x2,5 m 

2,0x2,5 m 

2,0x2,5 m 

2,0x2,5 m 

1,5x2,5 m 

1,5x2,5 m 

1,5x2,5 m 

1,5x2,5 m 

1,5x2,5 m 

1,6x2,5 m 

1,6x2,5 m 

1,6x2,5 m 

50x100 mm 

50x100 mm 

50x100 mm 

50x100 mm 

50x100 mm 

50x100 mm 

50x150 mm 

50x150 mm 

50x150 mm 

50x150 mm 

50x150 mm 

50x150 mm 

50x200 mm 

50x200 mm 

50x200 mm 

50x200 mm 

50x200 mm 

50x200 mm 

Размер 
на отвора

Дебелина 
на телта

ø3,0 mm

ø3,0 mm

ø4,0 mm

ø4,0 mm

ø5,0 mm

ø5,0 mm

ø3,0 mm

ø3,0 mm

ø4,0 mm

ø4,0 mm

ø5,0 mm

ø5,0 mm

ø3,0 mm

ø3,0 mm

ø4,0 mm

ø4,0 mm

ø5,0 mm

ø5,0 mm

Размер
на паното

1,5x3,0 m 

1,5x3,0 m 

1,5x3,0 m 

1,5x3,0 m 

1,5x3,0 m 

1,5x3,0 m 

1,6x3,0 m 

1,6x3,0 m 

1,6x3,0 m 

2,0x3,0 m 

2,0x3,0 m 

2,0x3,0 m 

2,1x3,0 m 

2,1x3,0 m 

2,1x3,0 m 

2,0x3,0 m 

2,0x3,0 m 

2,0x3,0 m 

50x100 mm 

50x100 mm 

50x100 mm 

50x100 mm 

50x100 mm 

50x100 mm 

50x150 mm 

50x150 mm 

50x150 mm 

50x150 mm 

50x150 mm 

50x150 mm 

50x200 mm 

50x200 mm 

50x200 mm 

50x200 mm 

50x200 mm 

50x200 mm 

Размер 
на отвора

Дебелина 
на телта

ø3,0 mm

ø3,0 mm

ø4,0 mm

ø4,0 mm

ø5,0 mm

ø5,0 mm

ø3,0 mm

ø3,0 mm

ø4,0 mm

ø4,0 mm

ø5,0 mm

ø5,0 mm

ø3,0 mm

ø3,0 mm

ø4,0 mm

ø4,0 mm

ø5,0 mm

ø5,0 mm

Техническо описание:



Това са мрежи, изработени чрез еректро-заваряване от полу-твърда галванизирана 

тел, които предлагат доказано качество u дълготрайност на достъпни цени. 

Сред основните им предимства е изключително лесния монтаж, който може да бъде 

извършен u om непрофесионалисти.

Побходящи са пpu ограждане на къщи, вили, селскостопански площи, за изграждане 

на клетки за големи птици или дребни животни, както u за изграждане на подводни 

рибни развъдници.

Оградна галванизирана мрежа с правоъгълни или квадратни oтвopu (електро-

заварена).

Tun на материала: полу-твърба галванизирана тел

Tun на покритието: Zn (Горещо поцинковане) 

Размери: рула с височина от 1,10-1,30-1,50-1,70-1,90 m u с дължини от 20 m

Диаметър на телта: ø2.0 mm/ø2.2 mm (хоризонтални/вертикални) 

Размер на отвора: 6x10 cm и 5x5 cm

Техническо описание:

Електро-заваренa ограднa мрежa 
 BGS-Roll



Височина
на мрежата

1,1 m 

1,1 m 

1,1 m 

1,1 m 

1,3 m 

1,3 m 

1,3 m 

1,3 m 

1,5 m 

1,5 m 

1,5 m 

1,5 m 

1,7 m 

1,7 m 

1,7 m 

1,7 m 

1,9 m 

1,9 m 

1,9 m 

2,0 m 

5x5 cm 

5x5 cm 

6x10 cm 

6x10 cm 

6x10 cm 

6x10 cm 

6x10 cm 

6x10 cm 

6x10 cm 

6x10 cm 

6x10 cm 

6x10 cm 

5x5 cm 

5x5 cm 

5x5 cm 

5x5 cm 

5x5 cm 

5x5 cm 

5x5 cm 

5x5 cm 

Размер
на отвора

Дебелина 
на телта

Дължина 
на рулото

ø2,0/2,2 mm

ø2,0/2,0 mm

ø2,0/2,0 mm

ø2,0/2,0 mm

ø2,0/2,0 mm

ø2,0/2,0 mm

ø2,0/2,0 mm

ø2,0/2,0 mm

ø2,0/2,0 mm

ø2,0/2,0 mm

ø2,0/2,0 mm

ø2,0/2,2 mm

ø2,0/2,2 mm

ø2,0/2,2 mm

ø2,0/2,2 mm

ø2,0/2,2 mm

ø2,0/2,2 mm

ø2,0/2,2 mm

ø2,0/2,2 mm

ø2,0/2,2 mm

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

 20 m

Спецификация

Електро-заваренa ограднa мрежa 
 BGS-Roll



Плетенa ограднa мрежa  BGS-Net

Плетените оградни мрежи са изработени чрез преплитане на горещо поцинковани 

телове. Сред основните предимства на тези мрежи са изключителната здравина и 

възможността за постигане на оптимален бюджет чрез избор от широка гама от 

комбинации между дебелината на тела и размера на окото. Възможните варианти за 

дебелината на тела са между 1,80 mm и 3,00 mm, а за размера на окото между 2х2 

cm и 7х7 cm. Дължината на рулото е 10 m, а височината варира между 0,8 и 3,0 m.

Всичко това прави тези мрежи особено подходящи за употреба в селското 

стопанство, животновъдството, индустрията и военната промишленост.

Произвежда се от поцинкована тел с диаметър от ø1,8 mm до ø3,0 mm.

Размер
на отвора

3x3 cm 

4x4 cm 

5x5 cm 

6x6 cm 

7x7 cm 

Дебелина 
на телта

Относително 
тегло

Височина 
на мрежата

ø2,0 mm

ø2,0 mm

ø2,0 mm

ø2,0 mm

ø2,0 mm

1,0÷3,0 m

1,0÷3,0 m

1,0÷3,0 m

1,0÷3,0 m

1,0÷3,0 m

21,85 kg/m

2
1,40 kg/m

2
1,15 kg/m

2
0,95 kg/m

2
0,80 kg/m

Основни размери:



Бодлива тел  BGS-BW

Представлява оплетка от два тела с вградени бодли през определено разстояние. 

Бодлите са по четири броя на точка през разстояние от 12,0 cm.  

Използва се за различни ограждения 

- самостоятелно или като усилване и 

допълнение на оградни мрежи. Намира 

приложение в промишлеността, 

селското стопанство, военния сектор 

и други.

Произвежда се от поцинкована тел с 

диаметър ø2,0 mm.



Двойно усуканата (хексагонална) мрежа се произвежда съгласно ЕN 10233-3.

Мрежата  може да се изполжва за:

Диаметър на телта: от 2,5 mm до 4,0 mm, съгласно ЕN 10218-2, издръжливост на опън 
2

380-500 N/mm
2

Покритие: горещо поцинковане съгласно EN 10244-2, макс. 275 g/m

Растер: 8х10 cm

Дължина на ролките: 20,00 m

Широчина: от 1,50 m до 3,50 m

Основна защита  на странични повърхности с голям наклон

Контрол на предпазване от ерозия на земята

Стабилизация на земни повърхности и укрепване на скатове

Като предпазна мрежа за предпазване от каменопад 

При контрол на течението и дренажа на повърхностни води

За производството на габиони (кошове)

Габионите представляват модули с правоъгълна форма и различни размери. 

Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с 

растера на мрежата. Габионите се характеризират с висока гъвкавост, 

дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност и умело се вписват в 

околната среда. Намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни 

проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически 

съоръжения и други.

џ 

џ 

џ 

џ  

џ 

џ 

Габиони  BGS-XG



Дължина

1,0 m 

1,0 m 

1,5 m 

1,5 m 

2,0 m 

2,0 m 

2,0 m 

2,0 m 

2,0 m 

2,0 m 

2,0 m 

2,5 m 

3,0 m 

3,0 m 

3,0 m 

3,0 m 

3,0 m 

3,0 m 

1,0 m 

1,0 m 

1,0 m 

1,0 m 

0,5 m 

1,0 m 

1,0 m 

1,5 m 

1,5 m 

2,0 m 

2,0 m 

1,0 m 

0,5 m 

1,0 m 

1,0 m 

1,5 m 

1,5 m 

1,5 m 

Ширина Височина
Наличие на 
диафрагми

 -

 -

 -

 -

 1 бр.

 1 бр.

 1 бр.

 1 бр.

 1 бр.

 1 бр.

 1 бр.

 2 бр.

 2 бр.

 2 бр.

 2 бр.

 2 бр.

 2 бр.

 2 бр.

Някои от предимствата на габионите са:

Минимален обем работа по подготовка на основните съоръжения. Простотата 

на конструкциите не изисква многобройна квалифицирана работна ръка при 

монтажа; Не е нужна направата на нови дренажни устройства (системи), 

защото габионите конструкции се явяват пропускливи; Много по-евтини и по-

бързо приложими във всеки един случай, особено при природни бедствия.

Лесна за инсталация конструкция – изключително добри за бърза 

стабилизиация на земни повърхности и дренаж на водите

Габионите се произвеждат от двойно усуканата (хексагонална) мрежа съгл. ЕN 

10233-3.

Диаметър на телта: 2,7 mm или 3,0 mm за основната мрежа, 3,4 mm или 3,9 mm за 

ъгловите телове, съгласно ЕN 10218-2. 
2

Издръжливост на опън: 380-500 N/mm

Покритиe: горещо поцинковане съгл. EN 10244-2, макс. 275гр./м2

Растер: 8х10см

џ 

џ 

1,5 m 

1,0 m 

1,0 m 

1,0 m 

1,0 m 

1,0 m 

1,0 m 

1,0 m 

0,5 m 

0,5 m 

0,5 m 

0,5 m 

0,5 m 

0,5 m 

0,5 m 

0,5 m 

1,0 m 

0,5 m 



Армиращи мрежи за замазка 
BGS-Stucco

Армиращата мрежа BGS-Stucco служи за армиране на фасадни мазилки и облицовки, 

хастари на фаянс и теракота, акумулиращи замазки на подови отопления, плаващи 

замазки при топло и хидроизолации, замазки на балкони и тераси.

 предотвратява напукване и повдигане на замазките и мазилките

 при евентуални напуквания не позволява разширяване на фугите

 не се огъва при ходене по армировката

BGS-Stucco Flat /без дистанциращи огъвки/ позволява минимална дебелина на 

замазката - дебелина на телта  1,8 mm.

 BGS-Stucco при наличието на дистанциращи огъвки премахва нуждата от 

полагане на столчета

 оптимални като растер - 50 х 50 mm или 50 х 70 mm

џ

џ

џ

џ 

џ

џ

Предимства:



Армиращи мрежи за замазка 
BGS-Stucco

Видове метална мрежа:

Армираща мрежа BGS-Stucco с дистанцираща огъвка:

 Размерна паното: 2 х 1 m

 Размер на окото: 50 х 50 mm или 50 х70 mm  

 1 палет = 500 бр. 

Дебелина на телта: 1,8 mm

Армираща мрежа BGS-Stucco Flat 1.8 мм без дистанцираща огъвка:

 Размерна паното: 2 х 1 m 

 Размер на окото 50 х 50 mm или 50 х 70 mm  

1 палет = 500 бр.

џ

џ

џ

џ 

џ

џ

џ 

џ

Спецификация BGS-Stucco и Stucco Flat

BGS- Stucco

BGS - Stucco

BGS - Stucco Flat

BGS - Stucco Flat

2,0 x 1,0  m 

2,0 x 1,0  m 

2,0 x 1,0  m 

2,0 x 1,0  m 

Размер
на паното

Размер 
на отвора

Дебелина 
на телта

Брой 
дистанциращи

огъвки
Вид

50 x 50 mm 

50 x 70 mm 

50 x 50 mm 

50 x 70 mm 

4 бр. 

4 бр. 

0 бр. 

0 бр. 

ø1,8

ø1,8

ø1,8

ø1,8



FENCES
BULGARIA, 2850 Petrich

tel.: 0745 69600
  


