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Паркани для огородження 
приватних будинків
Паркани не тільки забезпечують приватність 

території від небажаного огляду та проник-

нення, але й виконують декоративну функцію, 

прикрашають територію та створюють зати-

шок.

Сучасні технології дозволяють встановлювати 

надійні та міцні металеві паркани з покриттям, 

які будуть слугувати довгий час, не втрачаючи 

кольору, цілісності та міцності.

Oberig пропонує різні варіанти огороджень, 

що створені з застосуванням конструктивних 

та технологічних досягнень сучасного світу.

При замовленні будь-якого виду огородження 

клієнт отримує повну комплектацію деталей 

та кріплень, що необхідні для монтажу.

Ми виготовляємо паркани за індивідуальними 

розмірами та пропонуємо широкий вибір по-

криттів та кольорів.



5

Паркани жалюзі
Основним елементом, характерним для пар-

кану типу «жалюзі», є планки - «ламелі», які 

розташовані паралельно землі з однаковим 

кроком та під певним кутом до вертикальної 

площини.

Переваги парканів-жалюзі: висока надійність, 

міцність та значний термін експлуатації (до 50 

років). 

Основні характеристики паркану-жалюзі:

• Геометричність параметрів вузлів та деталей.

• Вуглецевий метал найвищої якості, що засто-

совується для їх виготовлення.

• Різноманітність видів полімерного покриття, 

що наноситься за допомогою сучасних техно-

логій.

• Завдяки оптимальному розташуванню ла-

мелей досягається чудовий рівень вентиляції 

парканів, виключається поява застійних зон з 

високим рівнем вологості та затемнення.

• Можливість гарного огляду з внутрішньої 

сторони за усім, що знаходиться зовні парка-

ну.

• Проста технологія монтажу паркану, завдяки 

чому потрібно небагато часу для його вста-

новлення.

• Має непоганий ефект звукопоглинання.

• Паркан жалюзі чудово виглядає та прикра-

шає заміське помешкання.

• Наявність паркану забезпечує власнику при-

ватність та високий рівень захищеності.

ПАРКАНИ  ЖАЛЮЗІ oberig.in.ua
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Smartline

Приклади робіт
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Додаткові опції
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• Ідеально підходить для огородження ве-

ликих ділянок, котеджних містечок та таун-

хаусів, а також ділянок між сусідами.

• Швидкість виготовлення прокатним ме-

тодом дозволяє робити за короткий час 

більші обсяги під індивідуальні розміри 

секцій.

• Отвори під заклепку дозволяють лег-

ко зібрати паркан, не маючи спеціальної 

кваліфікації навіть своїми руками.

• Висока міцність ламелі дозволяє монту-

вати паркан на ширині до 2,5 м без викори-

стання каркасу.

• Ламель має конструкцію з об'ємними 

краями, що приховує зворотний бік заклеп-

ки, що зазвичай можливе лише в моделях 

преміального сегмента.

• Імпаст

• Приховане кріплення

Революційна модель
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Smart

Приклади робіт
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• Товщина блоку 40 мм (з каркасом 60 мм) 

та кроком встановлення ламелей кратно 

120 мм.

• Максимально ефективне використання 

металу, завдяки збільшенню вертикальних 

площин.

• Характеризується низькою вартістю та 

максимальним використанням необхідного 

матеріалу до площі огорожі.

• Завдяки куту нахилу ламелей конструк-

ція має гарний вигляд, незважаючи на тов-

щину блоку в 40 мм.

• Каркас

• Імпаст

• Приховане кріплення

Бюджетний варіант

Додаткові опції
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Classic

Приклади робіт
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Класичний варіант

• Товщина блоку 40 мм (з каркасом 60мм) 

та кроком встановлення ламелей кратно 

120мм.

• Даний варіант паркану найменше про-

глядається серед усієї лінійки моделей, що 

пропонує виробник.

• Має гарний вигляд у поєднанні зі стовпа-

ми із металу для огородження тильної сто-

рони ділянки від сусідів.

• Каркас

•  Імпаст

•  Закруглена ламель

• HARD ламель

• Приховане кріплення 
 (для HARD в стандартній комплектації)

Додаткові опції
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Standart

Приклади робіт
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Універсальний варіант

• Товщина блоку 60 мм (із каркасом 80 мм) 

та кроком встановлення ламелей кратно 

100 мм.

• Найбільш універсальний варіант, з кутом 

нахилу ламелі у 45 градусів.

• Підійде для встановлення зі стовпами з 

металу та цегли.

• Ідеальний варіант для зашивки воріт та 

хвіртки

• Каркас

•  Імпаст

•  Закруглена ламель

• HARD ламель

• Приховане кріплення 
 (для HARD в стандартній комплектації)

Додаткові опції
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Prestige

Приклади робіт
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Елітний варіант

• Товщина блоку 80 мм (із каркасом 100 

мм) та кроком встановлення ламелей крат-

но 90 мм.

• Найбільш елітний варіант у базовій ліній-

ці: вулиця проглядається зсередини з най-

більшої відстані від паркану.

• Має найбільш пристойний зовнішній ви-

гляд, завдяки куту нахилу ламелей.

• Рекомендується встановлювати зі сто-

впами з цегли.

• Каркас

•  Імпаст

•  Закруглена ламель

• HARD ламель

• Приховане кріплення 
 (для HARD в стандартній комплектації)

Додаткові опції
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Exclusive

Приклади робіт
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Ексклюзивний варіант 4d

• Об’ємна ламель 4d та широка окрайка. 

Найбільш жорстка конструкція у всій ліній-

ці парканів жалюзі. Встановлюється без 

каркаса.

• Великий вибір кольорів та покриття.

• Забезпечує приватність території в сукуп-

ності з гарним зовнішнім оглядом околиць.

• Рекомендується встановлювати на фа-

садній частині паркану. 

• В моделях exclusive кріплення приховане 

завжди

Додаткові опції
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Duos

Приклади робіт

Duos

Duos XL
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• Закруглена ламель

• В моделях Duos кріплення 
 приховане завжди

Оригінальна модель

• Оригінальна модель з симетричною 

(дабл) ламелою.

• Має однаковий зовнішній вигляд з обох 

сторін.

• Забезпечує повну приватність ділянки.

Виглядає, як жалюзі, тільки візуально, 

оскільки зовсім не проглядається. Однак 

провітрюваність залишається.

• Жорстка конструкція, що встановлюєть-

ся без каркаса.

• Рекомендується монтувати з цегляними 

стовпами.

Додаткові опції
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Паркани ранчо
Паркан ранчо є класичним варіантом амери-

канського паркану, який відмінно підходить 

під будь-яке архітектурне рішення. Завдяки 

можливості комбінування ширини горизон-

тальних планок та відстані між ними, а також 

широкому вибору кольорових рішень та ти-

пам покриття, є можливість створити унікаль-

ний вид огородження.

Є можливість зашити паркан двома різними 

способами. Односторонне заповнення до-

бре підходить для зонування території, а та-

кож для людей, що люблять відкриті просто-

ри. При встановленні ламелей з двох сторін 

ділянка залишиться закритою від сторонніх 

очей, однак досить добре вентилюється.

Довговічний, сучасний, універсальний пар-

кан РАНЧО додасть колориту Дикого Заходу в 

вашу оселю та нікого не залишить байдужим.
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Ранчо 70/100

• T – ламель

•  S – ламель

•  N – ламель

Варіанти ламелей

T(ламель

S(ламель

N(ламель
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Ранчо 100/130

•  T – ламель

•  S – ламель

•  N – ламель

Варіанти ламелей

S(ламель

N(ламель

T(ламель
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Ранчо S-ламель

Ранчо N-ламель
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Класичні ранчо (T-ламель) використовують 

для двосторонньої зашивки «шахматкою» та 

при односторонній з кріпленням на трубу.

S-різновид звичайного ранчо використову-

ють для зашивки у бокові напрямні (П-образ-

ну планку).

Ранчо с N-ламеллю називають «Ранчо під 

жалюзі», оскільки завдяки формі скосу, ця мо-

дель має досить гарний вигляд в сукупності 

з парканом жалюзі. N-ламель також викори-

стовують для зашивки в бокові напрямні.
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Горизонт

Горизонт є варіантом «глухого» паркану,  та 

підійде для тих, хто є поціновувачем приват-

ності та відгородженості від світу. Набірні 

металеві панелі з металу монтуються впри-

тул, завдяки чому можна досягти подвоєної 

жорсткості конструкції та зробити її міцною 

та цілісною.

Кріплення скриті, місця стикування пане-

лей завжди знаходяться у тіні, створюючи 

об’ємність, завдяки чому паркан виглядає 

дуже стильно та лаконічно водночас. 

Секції розраховуються індивідуально, тому 

можна замовити будь-яку висоту паркану. 

Виріб можливо змонтувати в одну горизон-

тальну лінію по всьому периметру огорожі, 

незалежно від рельєфу місцевості.
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Київ
офіс

(095) 109 47 11 Водафон

(063) 659 68 95 Лайф

(097) 334 29 99 Київстар

Львів
офіс

(098) 566 97 01 Київстар

(095) 757 58 59 Водафон

Одеса
регіональний представник

(096) 822 56 86 Київстар

(073) 022 00 57 Лайф

Вінниця
регіональний представник

(098) 690 48 47 Киевстар

(068) 326 61 13 Киевстар

Харків
офіс

(095) 389 33 77 Водафон

(098) 389 33 77 Київстар

(063) 356 21 99 Лайф

Калуш (Ивано�Франк. обл)
офіс

(066) 601 38 43 Водафон

(068) 774 34 94 Київстар

Івано�Франківськ
регіональний представник

(095) 72 999 78 Водафон

(068) 439 31 15 Київстар

Любомль(Волинська обл.)
регіональний представник

(095) 72 999 78 Водафон

(068) 439 31 15 Київстар

Контакти



Виробництво

Ми також виробляємо:

Снігозатримувачі та огородження 
покрівлі:

oberig.in.ua/oberig.html

Паркани жалюзі, ранчо, горизонт:
oberig.in.ua

Євроштахетник та комплектуючі:

shtaket.com.ua
Металеві стелажі:
netbardaka.net




