
PALISADA

Ker varnost zahteva rešitve.



OGRAJE
PANELNE  OGRAJE

Panelne ograje so namenjene ograjevanju stanovanjskih poslopij, poslovno-industrijskih objektov, parkov, igrišč, šol in vrtcev.
Paneli in stebri so jekleni, termično cinkani in plastificirani. Vgradnja je enostavna, saj zanjo ne potrebujete opor in vogalnih 
stebričkov. Prednost predstavljajo tudi nizki stroški vzdrževanja, dolga življenjska doba in široka izbira barv. Panelne ograje se 
razlikujejo glede na debelino žice in vrsto pripadajočih stebrov.
Med standardne barve prištevamo RAL 6005 zelena in RAL 7016 antracit siva. Ostale barve po RAL lestvici po naročilu.

Višina panelov* (m): 0,63; 0,83; 1,03; 1,23; 1,43; 1,53; 1,63; 1,73; 1,83; 1,93; 2,03; 2,23; 2, 43. *Odvisno od modela.
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Premer žice  5,00mm; dolžina panela 2,50m; dimenzija stebrov 50x50mm in 60x60mm.ø

Premer žice ø 4,80mm; dolžina panela 2,49m; dimenzija stebrov 50mm, 80mm ali 60x40mm.ø ø 

Premer žice 4,80mm; dolžina panela 2,49m; dimenzija stebrov 50x80mm.ø 

3D EF

FAX

RITMO

3D EF

FAX

RITMO



OGRAJE

Premer žice  5,00mm; dolžina panela 2,50m; dimenzija stebrov 58x70mm in 60 x 86mm.ø

Premer žice: vodoravna 2x6,00mm; navpična 5,00mm ali vodoravna 2x8,00mm; navpična 6,00mm; dolžina panela 2,50m; dimenzija 
stebrov 60x60mm. *

Premer žice: vodoravna 2x6,00mm; navpična 5,00mm ali vodoravna 2x8,00mm; navpična 6,00mm; dolžina panela 2,50m; dimenzija 
stebrov 60x86mm. *

Premer žice: vodoravna 2x6,00mm; navpična 5,00mm ali vodoravno 2x8,00mm; navpična 6,00mm; dolžina panela 2,49m; dimenzija stebrov 
ø 50mm in ø 80mm.*

BASTIPLI

2D EF

BASTIFOR

FAX DH

BASTIPLI

2D EF

BASTIFOR

FAX DH

* Raven panel z dvojno žico.



OGRAJE

Premer žice  4,00mm / 4,80mm; dolžina panela 2,60m; dimenzija stebrov  80mm.ø ø

Premer žice: vodoravna 2x6,00mm; navpična 5,00mm ali vodoravna 2x8,00mm; navpična 6,00mm; dolžina panela 2,50m; dimenzija 
stebrov 60x40mm.

Premer žice ø 3,40mm; dolžina panela 3,50m; višina panela 2,00m; dimenzija stebrov ø 40mm.

MAXI FAX

MS HS

MOBILNE OGRAJE

UNIVERZALNO PLETIVO LUX-ST UNIVERZALNO PLETIVO LUX-ST

MAXI FAX

MS HS

MOBILNE OGRAJE

KLASIČNE  OGRAJE

Ograja iz univerzalnega pletiva LUX-ST je namenjena ograjevanju različnih objektov. Posebej je primerna za vgradnjo na 
razgibanih terenih, saj se prilagaja konfiguraciji zemljišča.



OGRAJE PO MERI

OGRAJE STIL

Posebnost ograj po meri je, da so izdelane povsem po želji naročnika, glede dimenzij, izgleda in barv.

Ograje so sestavljene iz pokončnih palic, okroglih, kvadratnih ali pravokotnih profilov, ki so na vrhu zaključene z dekorativno 
obliko po izbiri, horizontalnih profilov in stebričkov. Vsi elementi ograje so vroče pocinkani in barvani v izbrani barvi po RAL 
lestvici. Dimenzije po naročilu.
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OGRAJE PO MERI
OGRAJE IZ PERFORIRANE PLOČEVINE

Ograje iz perforirane pločevine so namenjene ograjevanju zasebnih, javnih, poslovno-industrijskih objektov in bivalnih 
naselij. Ustvarjajo sodoben videz in zastirajo nezaželene poglede. Paneli so izdelani iz  pločevine ter so, tako kot stebri, 
barvani v želeni barvi po RAL lestvici. Perforacija je izdelana po želji naročnika.
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PALISADNE OGRAJE
Palisadne ograje so močnejše plastificirane ograje, ki so namenjene ograjevanju tako javnih kot zasebnih objektov.

Dolžina panela: 2,75m; višine panelov: 1,00m, 1,50m, 2,00m; stebri ø60x2mm.

Dolžina panela: 2,48m; višine panelov: 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 2,00m, 2,40m; stebri ø60x2mm.

Dolžina panela: 2,75m; višina panelov: 0,60m, 1,00, 1,50m, 2,00m Dolžina panela: 2,75m; višine panelov: 1,00m, 1,50m, 2,00m

Dolžina panela: 1,96m; višine panelov: 1,00, 1,20m, 1,50m
nerjavno jeklo

Dolžina panela: 1,96m; višine panelov: 1,00m, 1,20m, 1,50m
nerjavno jeklo

ULTRA

NATUR

DECOR

ONIX

ULTRA

NATUR

CALITAX

ELEGANCE



OGRAJEVANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ
Ograje za ograjevanje športnih igrišč so namenjene ograjevanju večnamenskih športnih objektov, stadionov in igrišč, kjer 
je nujna odpornost na dinamične obremenitve in nestandardna višina ograje.
Ograje za lovljenje žog so sestavljene iz dodatno ojačanih stebrov okroglih in kvadratnih profilov in poliamidnih pletiv. 
Uporabljamo jo na igriščih namenjenih igri z žogo.
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ŠPORT BS

ŠPORT BS

OGRAJE ZA LOVLJENJE ŽOG

OGRAJE ZA LOVLJENJE ŽOG

OGRAJE ZA LOVLJENJE ŽOG

ŠPORT BS



DODATKI ZA OGRAJE
BETONSKE LAMELE

NADVIŠANJE

OZEMLJITVE

ZASTIRALA - PVC TRAK ZASTIRALA - UMETNO ZELENJE

PODLOŽNE PLOŠČE

NADVIŠANJE

BETONSKE LAMELE



VRATA

Krilna vrata so dobavljiva v dveh različicah. Lahko so enokrilna ali dvokrilna. Enokrilna so namenjena prehodu oseb,
dvokrilna pa prehodu različnih vozil. Lahko so ročna ali motorizirana.
Vrata so izdelana iz jeklenih profilov, ki so proti koroziji zaščitena s cinkanjem in/ali opleskom, polnila pa so različna 
glede na tip vrat.
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Polnilo vrat: varjena mreža; širina vrat: 1,00m, višine vrat: 0,88m, 1,10m, 1,52m, 1,96m.

Polnilo pokončne prečke: 30x20x2mm; dimenzije in barve po naročilu.

Polnilo, dimenzije in barve po naročilu. Polnilo, dimenzije in barve po naročilu.

VRATA STANDARD VRATA STANDARD

VRATA DEKOR VRATA DEKOR

VRATA RVS-L VRATA RVS-L

KRILNA VRATA



VRATA

Vrata so izdelana iz jeklenih profilov, proti koroziji so zaščitena z vročim cinkanjem in/ali opleskom. Odpiranje drsnih
vrat je izvedeno po talnem profilu, v primeru samonosnih vrat pa poseben samonosni profil vrat omogoča odpiranje 
brez stika s cestiščem.
Vrata se lahko odpirajo ročno ali avtomotizirano. Možna je tudi vgradnja domofona, videofona in ostalih naprav za 
nadzor dostopa.
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Polnilo: pokončne prečke 30x20x2mm; dimenzije in barve po naročilu.

Polnilo: pokončne prečke 30x20x2mm; dimenzije in barve po naročilu.

Polnilo, dimenzije in barve po naročilu. Polnilo, dimenzije in barve po naročilu.

DRSNA VRATA STANDARD

SAMONOSNA VRATA STANDARD SAMONOSNA VRATA STANDARD

DRSNA VRATA DEKOR SAMONOSNA VRATA DEKOR

DRSNA VRATA STANDARD

DRSNA IN SAMONOSNA VRATA

SAMONOSNA VRATA STANDARD



VRATA



MOTORIZACIJA VRAT

Motorni pogon KRONO je namenjen samodejnemu odpiranju in zapiranju krilnih vrat. Elektromehanska ročica se 
namesti na krilo in steber vrat ter omogoča odpiranje krila do 90°. Odpiranje je mogoče z oddajnikom, brezkontaktnimi 
karticami, induktivno zanko, tipko, SET ključavnico, GSM sprejemnikom ali drugimi elementi kontrole pristopa.

Motorni pogon BX je namenjen samodejnemu odpiranju in zapiranju drsnih in samonosnih vrat, stanovanjskih in 
manjših industrijskih objektov. Za odpiranje in zapiranje drsnih ter samonosnih industrijskih vrat se uporablja motorni 
pogon BK, saj omogoča pogostejše cikle odpiranja in zapiranja. Za težja industrijska vrata se uporablja motorni pogon 
BY, ki je trofazen. Odpiranje je mogoče z oddajnikom, brezkontaktnimi karticami, induktivno zanko, tipko, SET 
ključavnico, GSM sprejemnikom ali z drugimi elementi kontrole pristopa. Ob izpadu električne energije lahko motor 
deblokiramo in vrata ročno odpremo.

MOTORNI POGON ZA KRILNA VRATA

MOTORNI POGONI ZA DRSNA IN SAMONOSNA  VRATA



KONTROLA PRISTOPA

Zapornice so namenjene omejevanju in nadzoru dostopa vozil. Pri dvovišinskih zapornicah je prehod možen samo za 
osebna vozila, medtem ko je za tovorna vozila prehod lahko zaprt, zato se še posebej primerne za parkirišča trgovskih 
središč.
Verižna zapornica Cat je namenjena omejevanju in nadzoru dostopa vozil predvsem v urbanih središčih in stanovanjskih
naseljih.
Zapornica Unipark omogoča zaščito posameznega parkirnega mesta.
Potopni stebrički se uporabljajo za umirjanje prometa v urbanih središčih, kjer je omogočeno gibanje pešcev, a 
onemogočen prehod motornih vozil.
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Cestne zapornice in zapornice za posamezno parkirno mesto so lahko tudi ročne izvedbe.

ZAPORNICE IN POTOPNI STEBRIČKI

CESTNA ZAPORNICA GARD

VERIŽNA ZAPORNICA CAT

POTOPNI STEBRIČEK

DVOVIŠINSKA  ZAPORNICA

ZAPORNICA ZA PARKIRNO MESTO UNIPARK

ROČNA ZAPORNICA



KONTROLA PRISTOPA

ENOJNA PORTALNA VRTLJIVA VRATA ECCO DVOJNA PORTALNA VRTLJIVA VRATA ECCO

VERTIKALNA VRTLJIVA VRATA VARIO

DVOSMERNA KRILNA VRATA ICARUS

VERTIKALNA VRTLJIVA VRATA GYRO

DVOSMERNA KRILNA VRATA SELECTION

Vrtljiva vrata ECCO se uporabljajo za nadzorovan prehod oseb na športna prizorišča, poslovno industrijske objekte, 
garažne hiše ipd. Elektronika zagotavlja dobro združljivost z lokalnimi sistemi kontrole pristopa. Različni koti prehodov 90°,
120° ali 180° olajšajo natančno spremljanje prehodov oseb.
Vertikalna vrtljiva vrata so primerna za uporabo v športnih in rekreacijskih objektih, objektih z občutljivo arhitekturo,
kjer je zahtevana visoka prepustnost oseb.
Vrtljivi del vrat je na voljo v različnih izvedbah z vertikalnimi kraki ali okvirjem in je lahko brez polnila ali s polnilom iz 
akrilnega stekla.
Avtomatska dvosmerna krilna vrata so primerna za notranjo uporabo na športnih objektih, bankah, poslovnih stavbah, 
VIP območjih ipd.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

PORTALNA IN VRTLJIVA VRATA TER DVOSMERNA KRILNA VRATA



KONTROLA PRISTOPA
VRTLJIVE  KRIŽNE ZAPORE COMPACT

PLAČILNA BLAGAJNA TRINITY PLAČILNA BLAGAJNA TRINITY

VRTLJIVE  KRIŽNE ZAPORE DOLOMITI

VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE MODUL

MENJALNIK BANKOVCEV

ROČNA VRTLJIVA VRATA

PLAČILNA BLAGAJNA ZA ŽETONE

Vrtljiva vrata so lahko tudi ročna, na voljo v dveh različicah: enostransko ali obojestransko vrtljiva.

Avtomatske plačilne blagajne so namenjene za notranjo uporabo na športnih, razvedrilnih in prireditvenih objektih, 
muzejih in objektih javnega značaja,kot so javna stranišča.

AVTOMATSKE PLAČILNE BLAGAJNE



KONTROLA PRISTOPA

Parkirni sistem je namenjen plačevanju parkirnine. Poznamo dve različici: parkirni sistem za zaprta parkirišča in parkirni 
sistem za odprta parkirišča. Parkirni sistem za zaprta parkirišča sestavljajo vhodni in izhodni terminal, cestne zapornice 
ter avtomatska blagajna za plačilo parkirnine. Namenjen je plačevanju parkirnine na zaprtih parkiriščih in parkirnih hišah. 
Odprta parkirišča predstavljajo parkirišča v mestnih središčih, t.i. modrih conah. Avtomatska blagajna oziroma parkomat 
omogoča plačilo parkirnine ob prihodu na parkirišče.
Plačevanje je možno z gotovino (bankovci in kovanci) ter s kreditnimi in debetnimi karticami, s čip karticami in mobiteli.
Sistem je lahko povezan z nadzornim centrom in omogoča davčno potrjevanje računov.
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Ohišja terminalov iz nerjavečega jekla zagotavljajo odlično zaščito pred vremenskimi vplivi in vandalizmom. EMS terminal 
za električno energijo zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo. EMS terminal za svežo vodo nudi  oskrbo s svežo 
vodo. EMS terminal za odpadno vodo omogoča enostavno in popolnoma higiensko praznjenje straniščnih kaset.

PARKIRNI SISTEMI

OPREMA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME

PARKOMAT PARKOMAT

PARKOMAT

TERMINAL ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO TERMINAL ZA SVEŽO IN ODPADNO VODO

AVTOMATSKA BLAGAJNA - PARKOMAT MENJALNIK BANKOVCEV

ZAPRTI PARKIRNI SISTEM



VISOKA VARNOST
OGRAJE IN DODATKI

OGRAJA DEFENCE

BODEČA LETEV

DVIŽNE CESTNE ZAPORE DVIŽNE CESTNE ZAPORE

OGRAJA DEFENCE

EPINOCHE

BODEČA ŽICABODEČI TRAK

Premer žice ø4,00mm; dolžina panela 2.515mm; velikost okenc: 76,2 x 12,7mm; stebri: pravokotni profili

Premer kolobarja:  ø455, ø710, ø965mm



Perimetrični detekcijski sistem Peridect je namenjen nadzoru in dodatnemu varovanju ograjenih varovanih območij pred 
vstopom nepooblaščenih oseb. Sistem se lahko vgradi v teren (pohodni senzorji) ali namesti na različne vrste kovinskih ograj, 
izdelanih iz univerzalnega pletiva, varjenih žičnih mrež in panelov ali na različne zaščite na vrhu betonskih zidov.
Deluje na osnovi zaznavanja vibracij v terenu (zaznavanje hoje) ali na ograji, ki nastanejo kot posledica plezanja po ograji, 
rezanja ograje ali dvigovanja ograje. Za zaznavanje tresljajev v terenu so v zemljišče vgrajeni senzorji s posebnim ohišjem, 
za zaznavanje tresljajev na ograji pa so detekcijski senzorji nameščeni na ograjo (običajno po en na vsakem ograjnem polju 
med stebri). Za montažo na ograjo so na razpolago tri različice; navadna, antivandalna in skrita. Vsak detektor ima 
piezoelektrični element, podprt z mikroprocesorjem za obdelovanje signalov.
Z uporabo diferencialne logike sistem zelo zmanjša število lažnih alarmov, ki jih lahko povzročijo vremenski pojavi, kot so 
dež, sneg ali veter. Sistem zagotavlja natančno odkrivanje območij nepooblaščenih vstopov in omogoča, da je v nadzornem 
sistemu vsak detekcijski senzor prikazan kot eno območje. Parametre posameznega senzorja lahko samostojno nastavljamo.
Posebnost sistema je, da lahko z eno samo enoto za vrednotenje nadzorujemo do 600 metrov ograje. Skupaj z ostalimi 
sistemi tehničnega varovanja lahko sistem kot običajen detektor priključimo na standardni alarmni sistem. Sistem ima 
vgrajen tudi vhodno/izhodni modul, ki omogoča enostavno priključitev drugih naprav v okviru perimetra (npr. magnetna 
stikala na vratih) in tudi upravljanje z napravami, kot npr. reflektorji.
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ANTIVANDALNI SISTEMSTANDARDNI SISTEM SKRITI SISTEM PODZEMNI SISTEM

VISOKA VARNOST
DETEKCIJSKI SISTEM PERIDECT



Pravno obvestilo:
Vse pravice za uporabo tega kataloga so pridržane.
Vse slike in skice so simbolne.
Kopiranje in uporaba vsebin kataloga brez dovoljenja avtorja ni dovoljena.
Vse informacije in gradiva v katalogu so informativne narave.

Podjetje PALISADA d.o.o., Jesenice lahko katalog spremeni kadar koli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.
Podjetje PALISADA d.o.o., Jesenice se bo trudilo, da bodo podatki v tem katalogu pravilni, ažurni in popolni, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo pravilnost, 
ažurnost in popolnost.

Pred uporabo preverite aktualnost podatkov v podjetju PALISADA d.o.o., Jesenice.

Več izdelkov in podatkov najdete na www.palisada.si

Palisada d.o.o., Jesenice
Cesta Borisa Kidriča 36a
4270 Jesenice, Slovenija

F: +386 4 586 65 64
info@palisada.si
www.palisada.si

T: +386 4 586 65 65 
T: +386 4 586 69 54
T: +386 4 586 69 55




