
Odprite pogled
na vaše dvorišce



SISTEMI ZA 
ODPIRANJE VRAT

Enokrilna vrata

Dvokrilna vrata

Drsna vrata – na tirnici

Drsna vrata – samonosna

Dodatna oprema
- zapornice
- motorni pogoni za vrata
- domofoni in videofoni

Ponujamo vam:
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OGRAJNI 
SISTEMI

INŽENIRING

Dvokrilna vrata

Dodatna oprema
- zapornice
- motorni pogoni za vrata
- domofoni in videofoni

Mrežni paneli

Vrata

Dodatna oprema

Ograjni sistemi po naročilu 
- kovani in varjeni

- svetovanje in načtrtovanje  
  ograj ter vrat

- odpiranje in zapiranje
 
- domofoni in videofoni

- kontrola pristopov

- kontakti

- reference
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Sistemi za odpiranje vrat 

Enokrilna vrata

Polnilo
Robo panelno kovano-varjeno polnilo po vaši želji

Prilagodljive nastavitve vrat
- tečaji vrat omogočajo odpiranje krila 
do 180°

Varnost
- posebna ključavnica onemogoča 
odpiranje vrat otrokom

Večnamenska uporaba
- ročno odpiranje
- električno odpiranje
- kontrola pristopa
- samozapiranje vrat

Standardne dimenzije vrat
Višine (cm) Širina prehoda (cm)
103 100
123
153
173
203
243

Po naročilu prilagojene vašim zahtevam 
in željam.

visokokvalitetni tečaji 

inox ključavnica

po naročilu 
električna ključavnica
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Polnilo
Robo panelno

Dvokrilna vrata

kovano-varjeno polnilo po vaši želji

Prilagodljive nastavitve vrat
- tečaji vrat omogočajo odpiranje kril 
do 180°

Večnamenska uporaba
- ročno odpiranje
- električno odpiranje in zapiranje
- kontrola pristopa
- ročni ali elektromagnetni zapah

Standardne dimenzije vrat
Višine (cm) Širina prehoda (cm)
103 300
123 400
153 500
173 600
203
243

Po naročilu prilagojene vašim zahtevam 
in željam.

električni ali ročni zapahi 

visokokvalitetni tečaji 

inox ključavnica

po naročilu 
električna ključavnica
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Sistemi za odpiranje vrat 

Drsna vrata – na tirnici

Varnost
- izdelana so v skladu z varnostnimi 
predpisi EU
- vrata na elektropogon – motorizirana 
vrata zadovoljujejo varnostne zahteve po 
standardu CE 89/106/EC in EN 13241-1

Prilagodljive nastavitve vrat
- v okvir vrat so pritrjena jeklena kolesa z 
ležaji (zaščitena pred prahom in vodo), ki 
se kotalijo po talnem vodilu
- natančno vodenje vrat na vrhu 
omogočajo skrita plastična vležajena  
koleščka – vodila vrat

Večnamenska uporaba
- ročno odpiranje
- elektromotorno odpiranje in zapiranje 
vrat s pomočjo oddajnikov ali mobilnih 
telefonov.
- kontrola pristopa
- ročno ali motorno zaklepanje
- možna vgradnja grelnega kabla v talno 
vodilo vrat.

Standardne dimenzije vrat
Višine (cm) Širina prehoda (cm)
103 300
123 400
153 500
173 600
203 700
243 800

900

Po naročilu prilagojene vašim zahtevam 
in željam.

Polnilo
Robo panelno kovano-varjeno polnilo po vaši želji

koleščka

motor

kolesa vrat
tirnica
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Drsna vrata – samonosna

Varnost
- izdelana so v skladu z varnostnimi 
predpisi EU
- vrata na elektropogon – motorizirana 
vrata zadovoljujejo varnostne zahteve po 
standardu CE 89/106/EC in EN 13241-1

Vodljivost
Vsi elementi vrat dajejo vratom izjemno 
čvrstost in robustnost ter lahko vodljivost 
po nosilni šini. Šina je vodena z jeklenimi 
vležajenimi kolesi, ki so vpeta tako, da 
vrata vodijo vzdolžno in preprečujejo 
horizontalni pomik.

Prilagodljive nastavitve vrat
- enostavna montaža vrat na AB temelj
- možna vgradnja na neravnih površinah
- vrata so samostoječa – potujejo po 
vležajenih vozičkih, ki so pritrjeni v AB 
temelj, zato ne potrebujemo talnega 
vodila

Večnamenska uporaba
- ročno odpiranje
- elektromotorno odpiranje in zapiranje 
vrat s pomočjo oddajnikov, magnetnih 
zank, mobilnih telefonov...
- montaža na obstoječih prehodih brez 
posegov v tla.
- ni ovir pri čiščenju snega
- kontrola pristopa
- ročno ali motorno zaklepanje

Standardne dimenzije vrat
Višine (cm) Širina prehoda (cm)
103 300
123 400
153 500
173 600
203 700
243 800

900
1000
1100

Po naročilu prilagojene vašim zahtevam 
in željam.

Polnilo
Robo panelno kovano-varjeno polnilo po vaši želji

koleščka

zobata letev

vodilni voziček

vodilo

motor

peta

končno kolo
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Odpiralni sistemi vrat 

Dodatna oprema

Zapornice

Oljna zapornice ZT 60
Uporaba oljne zapornice ZT 60:
- stanovanjska in za pogostejša odpiranja

Mehko delovanje oljnega sistema s pomočjo 
vzmeti. Sama zapornica ima blokado v 
odpiranju in zapiranju. Ventil by-pass, ki služi 
za zaščito proti stisku.

Pogon ONDA 2001
Uporaba drsnega pogona ONDA 2001:
- industrijska uporaba

ONDA 2001
Robustna konstrukcija pogona omogoča 
delovanje industrijskih vrat, ki so lahko tudi 
samonosna. Glede na breme, ki ga potiska, je 
pogon zelo tih. V primeru izpada električnega 
omrežja ima pogon tudi deblokado.

Elektro pogoni

Kit indianapolis ONDA 801
Uporaba drsnega pogona ONDA 801:
- hišna uporaba 

ONDA 801
Ta model pogona se uporablja za drsna 
in samonosilna vrata manjših dimenzij.  
Struktura notranjih prenosnih delov je iz jekla, 
kar nam omogoča brezhibno delovanje. Sam 
pogon ima tudi deblokado v primeru izpada 
električnega omrežja. 
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Talni hidravlični pogoni ZT 71-72
Talni hidravlični pogon, ki ima centralo in cilinder 
v skupnem ohišju. Možnost dobave z dvema 
različnima kotoma cilindra (110°/200°). Ob izpadu 
električnega omrežja ima centrala deblokado, tako 
da vrata lahko odpiramo ročno.

Hidravlična roka ZT40-44
Uporaba hidravličnih rok ZT40-44:
- intenzivna uporaba pogona 

Hidravlična roka za industrijsko uporabo z 
možnostjo montaže tudi za krila do dolžine 7,0 m. 
Pri tem modelu rok je obvezna uporaba električne 
ključavnice, ko je krilo daljše od 1,8 m. Ob izpadu 
električnega omrežja lahko roko deblokiramo in jo 
prostoročno odpiramo.

Pogon RAIDER
Uporaba krilnega pogona RAIDER:
- hišna uporaba 

Pogon je namenjen za krilna vrata hišne uporabe. 
Prednost pogona je, da se ob prvem priklopu 
avtomatsko sprogramira glede, na odčitane 
lastnosti. Sam pogon ima na roki omejevalne 
končnike, s katerimi določimo kot odpiranja. 
Elektronika ima že vgrajeno elektronsko blokado 
v primeru prepreke. Mehko pripiranje obeh kril v 
odpiranju in zapiranju.
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Odpiralni sistemi vrat 

Mrežni paneli Nylofor Medium

Nylofor medium je celovit sistem, izdelan za 
hitre in profesionalne namestitve.

Izredna trdnost:
Paneli so sestavljeni iz jeklenih žic, ki tvorijo 
mrežno pletivo z vodoravnimi rebri za dodatno 
ojačitev. 
Nylofor Medium zagotavlja visoko kakovost po 
nizki ceni. 

Dolga obstojnost:
Žice so pocinkane, elektrovarjene in plasti-
ficirane z maksimalno spojitvijo. Stebri so 
notranje in zunanje cinkani. Po postopku 
pasivacije so stebri plastificirani ter opremljeni 
s plastičnim zaključkom na vrhu stebra.

Popoln sistem:
Vse komponente sistema so usklajene med 
seboj in zagotavljajo profesionalno, hitro in 
učinkovito namestitev. Bekafast ali Bekafix s 
pripadajočimi oblikami namestitve, pripomočki 
in širokim izborom drsnih in vratnih ograj.

Tehnične specifikacije
Paneli: V širini 2500 mm so na razpolago v 
različnih višinah, od 1030 mm do 2030 mm. 
Na eni stranici se zaključijo s 26 mm dolgimi 
konicami.
Višine panelov (cm): 103; 123; 153; 173; 203.

Okence: Vodoravna rebra panel dodatno 
ojačajo. Mreža panela in vodoravnih reber je  
velikosti 100 x 50 mm. Premer žic je 4,5 mm 
horizontalne, 4 mm vertikalne. 

Stebri: Iz jeklene pločevine so pocinkani znotraj 
in zunaj v skladu z evropskim normativom 
št. 10147. Nato se uporabi lepljiva plast, ki 
spodbuja prijemanje zaključnega zaščitnega 
premaza iz poliestra (najmanjša debelina 60 
mikronov).
                       

Steber
Bekafix

Steber
Bekafast

Možne barve:

zelena RAL 6005

bela RAL 9010

Kvadratni 
steber

10



Nylofor 3D je nov sistem profesionalnega 
ograjevanja, priporočen za namestitve, kjer je 
zahtevana večja stabilnost. 

Izredna trdnost:
Trdna mreža, varjena iz jeklenih žic, zagotavlja 
visoko raven trdnosti. Žice so elektrovarjene v 
kvadratne člene z vodoravnimi rebri za ojačanje 
celotnega sistema. 

Dolga obstojnost:
Betafence uporablja tehnologijo plastifikacije, 
ki zagotavlja dolgo obstojnost. Cinkanju sledi 
poseben postopek, ki zagotavlja odlično sprijetje 
premaza iz poliestra z minimalno debelino 100 
mikronov.

Popoln sistem:
Sistem je sestavljen iz panelov različnih 
velikosti, ki so kombinirani s tremi različnimi 
modeli stebrov. Vsak model stebrov ima lastne 
dodatke za pritrditev. Vsi tipi so na razpolago s 
pripadajočimi dodatki in širokim izborom vratnih 
in drsnih ograj. 

Tehnične specifikacije
Paneli: V širini 2500 mm so na razpolago v 
različnih višinah (od 630 mm do 2430 mm). 
Na eni stranici se zaključijo s 30 mm dolgimi 
konicami. Višine panelov (cm): 63; 103; 123; 
153; 173; 203; 243.

Okence: Mreže dimenzij 200 x 50 mm imajo 
vodoravna rebra za ojačitev v velikosti 100 x 50 
mm. Premer žic je 5 mm in zagotavljajo visoko 
raven trdnosti.

Stebri: Iz jeklene pločevine so pocinkani znotraj 
in zunaj v skladu z evropskim normativom št. 
10147. Nato se uporabi lepljivi premaz, ki 
spodbuja prijemanje zaključnega zaščitnega 
premaza iz poliestra (najmanjša debelina 60 
mikronov).
*Vroče pocinkan tip na voljo po naročilu. 

Mrežni paneli Nylofor 3D

Kvadratni 
steber

Steber
Bekafix

Možne barve:

zelena RAL 6005

bela RAL 9010

siva RAL 7030 

Po naročilu celotna RAL lestvica

Steber
Bekafast
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Ograjni sistemi

Mrežni paneli Nylofor F 

Nylofor F je celovit sistem, sestavljen iz stabilnih 
panelov iz elektrovarjenega mrežnega pletiva, z 
ravnimi vodoravnimi žicami in posebnimi stebri 
z namestitvenimi dodatki. 

Izredna trdnost:
Navpične okrogle in vodoravne ravne žice dajejo 
panelu visoko raven trdnosti. Nylofor F je lahko 
dobavljena z nagnjeno bavolet, kar omogoča 
višjo raven varnosti.

Dolga obstojnost:
Proizvodna tehnologija je na najvišji ravni; po 
postopku cinkanja (notranje in zunanje) so 
stebri izpostavljeni kemičnim postopkom, ki 
omogočajo prijem premaza iz poliestra.

Popoln sistem:
Sistem Nylofor F je sestavljen iz panelov različnih 
velikosti, ki so kombinirane s kvadratnimi stebri 
ali stebri Bekafix. Na razpolago je širok izbor 
različnih ograj tipa Nylofor in Robusta.

Tehnične specifikacije
Paneli: V širini 2500 mm so na voljo v različnih 
višinah od 630 mm do 2030 mm. Na eni stranici 
se zaključijo s 30 mm dolgimi konicami.
Višine panelov (cm): 63; 103; 123; 143; 163; 
183; 203.

Okence: Mrežno pletivo je zelo trdno, dimenzij 
200 x 50 mm, sestavljeno iz pocinkanih žic; 
mere vodoravnega dela so 15 x 6 mm, navpične 
žice imajo premer 5 mm.

Stebri: Pocinkani znotraj in zunaj (minimalno 
275g/m² na obeh straneh) v skladu z evropskim 
normativom št. 10147. V naslednji fazi se 
uporabi postopek lepljenja, ki omogoča dobro 
prijemanje zaključnega zaščitnega premaza iz 
poliestra (minimalna debelina 60 mikronov).                                     
 

Steber
Bekafix

Sistem s kvadratnim 
stebrom

Možne barve:

zelena RAL 6005

bela RAL 9010

siva RAL 7030 

Po naročilu celotna RAL lestvica
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Nylofor 2D super je profesionalen sistem, ki 
zagotavlja ekstremno trdnost in varnost.

Izredna trdnost:
Mreža je sestavljena iz navpičnih žic in dvojih 
vodoravnih žic, ki panelom Nylofor 2D Super 
dajejo dodatno stabilnost.

Izjemno dolga življenjska doba:
Tehnologija zaščitnih premazov Betafence 
zagotavlja dolgo obstojnost izdelka. Po procesu 
cinkanja se izvede postopek, ki spodbudi 
prijemanje, nato pa se nanese zaščitni premaz 
iz poliestra.

Popoln sistem:
Sistem vsebuje panele različnih velikosti, stebre 
s pritrdilnimi elementi in različne rešitve za 
ograje za pešce ali dovoze. 
Vse komponente sistema omogočajo hitro 
namestitev na profesionalni ravni. 

Tehnične specifikacije

Paneli: Izdelani so iz težkih elektrovarjenih 
mrež in sestavljeni iz trdnega mrežnega pletiva. 
Paneli so 2500 mm široki in so na razpolago v 
različnih višinah. Zaradi dvojnih vodoravnih žic 
so paneli izjemno stabilni in trdni. Na eni stranici 
se zaključijo s 30 mm dolgimi konicami.

Okence: Mrežno pletivo je v velikosti 200 x 50 
mm in ima vključeno dvojno vodoravno žico za 
ojačanje. Za panele višine 1030 in 2030 mm so 
na voljo mreže, velikosti 200 x 100 mm. Presek 
navpičnih žic je 6 mm. Dvojne vodoravne žice 
imajo premer 8 mm in zagotavljajo najvišjo 
raven trdnosti. 

Stebri: Stebri iz jeklene pločevine so pocinkani 
znotraj in zunaj v skladu z evropskim normativom 
št. 10147. V naslednji fazi se uporabi postopek 
lepljenja, ki omogoča dobro prijemanje 
zaključnega zaščitnega premaza iz poliestra 
(minimalna debelina 60 mikronov).

Sistem s 
kvadratnimi stebri

Stebri
Bekafix

Stebri
Bekafast

Mrežni paneli 2D-super

Možne barve:

zelena RAL 6005

bela RAL 9010

siva RAL 7030 

Po naročilu celotna RAL lestvica
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kovinska kapa s 
kroglo

Možne barve:

zelena RAL 6005

bela RAL 9010

siva RAL 7030 

Po naročilu celotna RAL lestvica

Decofor je celovit sistem ograjevanja 
dekorativnega tipa, ki je načrtovan za 
profesionalne namestitve. 

Izgled:
Sistem Decofor je sestavljen iz trdnih panelov 
elegantnih oblik, ki združujejo varnost in 
estetiko. 
Paneli, stebri, ograje in ostali dodatki se med 
seboj popolnoma ujemajo.

Dolga obstojnost:
Premazne tehnologije, ki jih uporablja Betafence, 
zagotavljajo dolg obstoj. Poseben postopek, ki 
se uporablja po cinkanju, zagotavlja popolno 
sprijemanje premaza iz poliestra v debelini 100 
mikronov. 

Popoln sistem:
Sistem Decofor je sestavljen iz panelov različnih 
velikosti, ki so oblikovno usklajeni s posebnimi 
stebri, pripadajočimi pripomočki za pritrditev ter 
dvoriščnimi ograjami za pešce in dovoze.  

Tehnične specifikacije
Paneli: So trdni, sestavljeni iz močnih elektro-
varjenih mrežnih pletiv in merijo v širino 
2015 mm. 
Na razpolago so v različici z ukrivljenim ali 
ravnim vrhnjim zaključkom.
Višine panelov (cm): 88,6; 108,6; 128,6; 
148,6.

Okence: Velikost mrežnega pletiva je 200 x 65 
mm. Uporabljene žice so čvrstega premera: 
vodoravna žica 8 mm, navpična žica 6 mm. 

Stebri: Imajo kvadratni presek, so narejeni iz 
pocinkane in plastificirane železne pločevine ter 
imajo dimenzije preseka 60 x 60 x 1,50 mm. 
Stebri so opremljeni s kovinskimi zaključki 
okrasnih oblik.
                                   
 

Ograjni sistemi

Mrežni paneli Decofor
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Možne barve:

zelena RAL 6005

bela RAL 9010

siva RAL 7030 

črna RAL 9005 

Po naročilu celotna RAL lestvica

Vrata Robo in vrata z mrežnim panelom

Robustnost
Vsi elementi vrat dajejo vratom izjemno čvrstost 
in robustnost ter lahko vodljivost.

Varnost
Vrata zadovoljujejo najvišje varnostne 
standarde.

Prilagodljive nastavitve vrat
- enostavna montaža po navodilih
- zanemarljivi stroški vzdrževanja

Protikorozijska zaščita
Vrata so vroče cinkana in barvana s kvalitetnimi 
UV-stabiliziranimi barvami ali plastificirana.

NOVO
- V primeru stiske s prostorom za odpiranje 
vrat možnost teleskopske izvedbe na ročni ali 
motorni pogon.
- Vrata za velike prehode do 25 m na dvojni 
tirnici.
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Ograjni sistemi

Dodatna oprema

Bekasport je idealen ograjni sistem za 
zaščito športnih igrišč

Bekasport v kombinaciji 
s športno mrežo 

paneli in 
vrata Securifor

paneli Securifor –
prosojnost ograjnega sistema za video-
nadzor

vrata na tirnici s polnilom Securifor
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25m drsna vrata na dveh tirnicah

vrtljiva vrata s kontrolo pristopa

vrata za izhod v sili –
nogometna igrišča zahtevajo posebne 
standarde za varnost gledalcev

lesena polnila za vrata in ograje

17



Ograjni sistemi

Dodatna oprema

ozemljitev ograje, vrat

paneli Decofor 
z betonskimi stebrički

betonsko lamelo uporabljamo, kjer želimo 
preprečiti rast trave in prehod živali  

povišanje z možnostjo montaže 
bodeče žice
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mehansko zapiralo 
(ni občutljivo za vremenske pogoje)

električna ključavnica

talno zapiralo

ključavnica za 
odpiranje brez 
daljinskega 
upravljalca

rešitev za poštni nabiralnik, 
domofon in kontrolo pristopa
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Ograjni sistemi po naročilu 

Kovani in varjeni ograjni sistemi

Ograje so lahko sestavljene iz 
vertikalnih in horizontalnih palic, 
ploščatih elementov; možna je 
kombinacija profilov ali kovanih 
elementov. Pri izdelavi upoštevamo 
želje stranke. Pri samem ogledu 
definiramo sestavne  elemente, ki so 
osnova za izdelavo ponudbe. 

Vsi ograjni elementi so:
- vroče pocinkani
- pobarvani v izbrani barvi po RAL 
lestvici
- po želji umetno starani

Primeri dekorativnih 
elementov

20



Izvedba po želji stranke
Primeri varjenih vrat in ograj po naročilu
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Inženiring

Kontakti - naši centri z oddelkom inženiringa

Volčja Draga 

e-pošta: inz.vd@zivex.si
 klavdij.bizjak@zivex.si
tel.: +386 5 398 55 25
fax: +386 5 398 55 04

Inženiring je prisoten v podjetju Živex 
d.o.o. že od samega začetka poslovanja. 
Družba je družinsko podjetje in je na 
slovenskem tržišču prisotna že 25 let. 
S stalnim prilagajanjem današnjim in 
jutrišnjim zahtevam tržišča ter z lastnim 
razvojem in inovativnostjo se trudimo 
izpolniti želje naših strank. 
Usposobljeni in za ta namen šolani 
kadri so sposobni v celoti izpeljati 
naročilo kupca: postavitev ograje, vrat, 
električnega pogona vrat, domofona… 
V inženiringu izrišemo načrt poteka 
ograje ali vrat.

BUILDER FENCE

Hišna blagovna znamka, ki je plod 
lastnega znanja in dolgoletnih izkušenj 
s področja izdelave in vgradnje 
raznovrstnih dvoriščnih vrat in ograj.

BETAFENCE

Družba Živex je ekskluzivni zastopnik 
in prodajalec vodilnega svetovnega 
proizvajalca ograj in mrež Betafence 
za področje Slovenije in BiH. Tako 
omogočamo izgradnjo ograjnih sistemov 
s proizvodi najvišje kakovosti.

Štore 

e-pošta: edvard.podgorsek@zivex.si
 tomaz.bozic@zivex.si
tel.: +386 3 780 24 13
fax: +386 3 780 24 20

Ljubljana

e-pošta: danjel.klancic@zivex.si
 zivex.ljubljana@zivex.si
tel.: +386 1 542 18 88
fax.: +386 1 542 18 78
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Reference

Kamp Adria, Ankaran

Perutnina Pivka

Dikplast, Celje

Arena Petrol, Celje

igrišče z umetno travo, Ajdovščina

Horjak, Jarše
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