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Vaš zanesljiv partner za odre in 
opaže. 
RINGER kakovost že od l. 1944:  
• Prilagodljive in hitre rešitve 
• Absolutna zanesljivost 
• Lokalno prisotni 
• Hitre specialne rešitve 
• Držimo besedo 
• Z vso strastjo 
• Pravo družinsko podjetje  
Kaj še čakamo?  
Let’s build.

Srce podjetja je centrala podjetja z 
razvojem, proizvodnjo in centralnim 
skladiščem v Regau, mednarodna 
komercialna zastopstva pa se nahajajo po 
vsej Evropi. Izdelki RINGER se uporabljajo 
na gradbiščih v več kot 50 državah po 
vsem svetu.

V Sloveniji delujoče podjetje Ringer d.o.o., 
opaži in odri, vstopa na slovensko tržišče z 
izkušeno ekipo. Z opažno tehnologijo smo 
sodelovali pri izvedbi več kot 1.000 objektov 
v Sloveniji, od objektov v nizkogradnji 
(nadvozov, podvozov, mostov) vse do 
stolpnic v visokogradnji.
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Gradbeni oder Ringer DG
IZVIREN.
NAJHITREJŠI GRADBENI ODER NA TRGU 
S SAMO TREMI OSNOVNIMI SESTAVNIMI 
DELI. KOMPAKTEN, VSESTRANSKI IN 
STROŠKOVNO UČINKOVIT.
 
Malo različnih sestavnih delov in logično zaporedje 
montaže naredijo gradbeni oder Ringer DG za zelo 
ekonomičen in varen sistem.

Varovalni sistem zaklepanja ograje, ki ga je iznašel 
RINGER, na preprost način preprečuje dvigovanje ograje 
iz ležišča. Oder ne vsebuje drobnih delov, ki bi se lahko 
izgubili, zato je montaža še hitrejša. Zaradi premišljenih 
sestavnih delov je eden najlažjih (jeklenih) odrov na trgu.

Stalne kontrole in testiranja v proizvodnem procesu 
zagotavljajo najvišjo kakovost. To je osnova za varno delo 
na vseh višinah odra.
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Sestavni deli - pregled
 

Premišljena izvedba
Sistem je preizkušan že desetletja, nenehen nadaljnji razvoj pa 
ga je naredil za klasiko gradbenih odrov. Deli se sestavijo v hipu 
in v le nekaj preprostih korakih.  

Nastavljiva noga 
odra

Integrirana 
varovalka ograje

Okvir odra

Stranska 
zaščitna deska

Steber za ograjo

Končna ograja

Podnica
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> Skladnost z gradbenimi standardi

> Raznovrstnost uporabe
 . Višine okvirja: 0,70 m / 1,00 m / 2,00 m

 . Širine okvirja: 0,65 m

 . Razmik okvirja: 0,65 m / 0,72 m / 1,00 m / 1,25 m  
               1,50 m / 1,85 m / 2,00 m / 2,50 m / 3,00 m

 . Uporaba kot delovni oder, lovilni oder in nadstrešek za pešce

 . Širok izbor dodatkov

 . Uporaba tudi kot premični oder na koleščkih

 . Podnice odra iz aluminija, lesa ali jekla

> Lahka zasnova konstrukcije
 . Jeklen okvir z aluminijasto podnico < 10 kg/m²

> Odporen na vremenske vplive in vzdržljiv
 . Jeklo potopno barvano ali pocinkano (znotraj in zunaj)

 . Aluminij 

> Robusten in vzdržljiv
 . Jeklena izvedba -  za obtežni razred 4 – 300 kg/m²

 . Aluminijasta izvedba - za obtežni razred 3 - 200 kg/m²

> Prihranek pri času in stroških
 . Hitra montaža s samo tremi glavnimi deli in dobro premišljenim  
   pritrjevanjem ograjnih elementov 

 . Nizki stroški transporta in skladiščenja

> Klasična izvedba gradbenih odrov v Avstriji

Prednosti odra 
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Dobro premišljen in učinkovit 

Patentiran Ringer sistem zaklepanja ograje 
Patentiran sistem na enostaven in varen način 
preprečuje nenamerno dviganje ograje iz ležišča.

Pocinkan, potopno barvan ali iz aluminija
Jekleni sestavni deli Ringer DG odra  so na voljo 
potopno barvani ali pocinkani. Okvirji, stebri za 
ograjo, dvojne ograje in podnice so na voljo tudi v 
lahkem aluminiju. Vse sestavni deli  so med seboj 
popolnoma združljivi.

Sistematično zlaganje
S praktičnim sistemom zlaganja RINGER je 
red na tovornjaku, na gradbišču in v skladišču. 
Sestavni deli se lahko prenašajo z viličarjem ali 
žerjavom. Vse sestavne dele za cca. 200 m² odra 
je mogoče shraniti na dve namenski kovinski 
paleti . Na voljo so v pocinkani in potopno 
barvani različici.

Paleta za zlaganje Ratio
Pocinkana paleta  (ogrodje za zlaganje) 
omogoča učinkovit transport 44 okvirjev.
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Podnica iz masivnega lesa 
- iz izbranega masivnega lesa, razreda min. S10
 - prezračevana zaščita robov za zaščito pred 
trohnenjem
 - visokokakovostna končna površina, odporna 
proti vremenskim vplivom in trohnenju
 - širine 30 cm : obtežni razred 4 (300 kg/m²)
 - širine 60 cm : obtežni razred 3 (200 kg/m²)
 - ustreza Uredbi o varstvu delavcev v 
gradbeništvu in standardu ÖNORM B4007

Podnica iz aluminija
 - iz visokokakovostnega aluminija
 - protizdrsna površina
 - izjemno vzdržljiv
 - 30 % lažji od odra iz masivnega lesa
 - debelina podnice 36 mm
 - širina 60 cm: obtežni razred 4 (300 kg/m²)
 - ustreza Uredbi o varstvu delavcev v gradbeništvu 
in standardu ÖNORM B4007 

Delovni odri
 

Aluminijasta podnica s pokrovom in 
lestvijo
Ta podnica dimenzij 2,50 x 0,60 m zagotavlja 
hiter in varen vzpon na naslednjo etažo odra. 
Aluminijasti oder je opcijsko na voljo v celoti iz 
aluminija (okvirji in podnice) ali iz  aluminijastih 
okvirjev in cinkanih jeklenih podnic.
Lestev je trdno pritrjena in zavarovana z 
zaskočno ključavnico. Na spodnji strani lestve so 
vgrajeni koleščki.

Podnica iz jekla
 - vroče cinkana površina
 - protizdrsni profil
 - integriran sistem zaščite pred dviganjem 
podnice iz ležišča
 - širine 30 cm; obtežni razred 4 (300 kg/m²)
 - ustreza Uredbi o varstvu delavcev v gradbeništvu 
in standardu ÖNORM B4007
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Mobilnost pri gradbenih odrih
S podstavkom za premične odre ali UNI pods-
tavkom za premične odre se DG oder spremeni 
v praktičen premični oder. Raztegljiva podpor-
na vretena zagotavljajo optimalno varnost in 
stabilnost. 
- Največja delovna višina 6,0 m ali 8,0 m
- Največja skupna obremenitev 600 kg

Nadstrešek za pešce
Z nadstreškom za pešce se ustvari varen prehod 
za mimoidoče. Ogrodje odra se lahko nadaljuje 
neposredno na nadstrešku za pešce.
- Širine 1,50 m / 1,55 m / 2,00 m

Stopnišče za oder 
Aluminijaste stopnice so idealne za udoben in 
varen dostop do različnih etaž odrov. 
- Širina 0,60 m

Področja uporabe in 
rešitve

Oder za varovanje pred padci s strehe 
Ringer DG oder se lahko uporablja tudi kot oder 
za varovanje pred padci s strehe. Z zaščitno ograjo 
in odobrenimi varnostnimi mrežami so delavci 
zavarovani pred padcem.
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Prilagodljivi podaljški
Zahvaljujoč širokemu izboru dodatkov je mogoče 
DG oder zelo prilagodljivo razširiti in podaljšati. 
Različne konzole omogočajo razširitve, ki so sklad-
ne z zakonom in standardi.

Področja uporabe in 
rešitve

Okrogline na objektih
Tudi ob okrogle tlorise je mogoče učinkovito in hitro 
postaviti oder DG.

Dodatki
Zahteve glede gradbenih odrov nenehno naraščajo. 
RINGER ponuja sisteme za zaščito pred padci, ki jih je 
mogoče pritrditi na kateri koli višini in se prestavljajo 
hkrati z napredovanjem gradnje. To zagotavlja varno 
delo v vsakem trenutku.

Zaščitna mreža za oder 
Zaščitna mreža za oder RINGER nudi dodatno 
zaščito pri delu na višini in ščiti mimoidoče pred 
prahom in umazanijo.
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Referenčni projekti

Stanovanjski objekt 
RIO Rijeka

Poslovno-stanovanjski 
objekt na Šmartinki
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Hotel
Moskva

Renovacija gradu 
Schlaining

Univerza 
Litauen

Oder višine 102 m.



RINGER d.o.o. 

Šuceva ulica 23
4000 Kranj
+ 386 4 292 70 71
info@ringer.si
www.ringer.si


