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Ko govorimo o protihrupnih ograjah 
(PHO), najpogosteje pomislimo na različ-
ne izvedbe ograj ob avtocestah. Na avto-
cestnem križu je opaziti precej različnih 
izvedb, zdi pa se, da bi bilo potrebno veli-
ko ograj renovirati z novimi, sodobnejšimi.

Premalo se še zavedamo in dajemo 
poudarka zaščiti pred hrupom na lokalni 
ravni (individualne hiše in stanovanjske 
soseske, javni prostori (šole) - zaščita 
pred cestnim in industrijskim hrupom, 

klimati…). Večjo vlogo bi morali odigrati 
projektanti ter lokalne oblasti.

AKRIPOL, d.o.o. kot proizvajalec litih 
akrilnih plošč ponuja paleto rešitev (lo-
kalnih) transparentnih ograj. Gre za kom-
binacijo dizajnov in akrilnih odtenkov, ki 
ograjam poleg osnovnih funkcij dodajo 
tudi moderen izgled. Prednosti transpa-
rentnih akrilnih ograj je več; občutek 
odprtega prostora, enostavno čiščenje, 
trajnost (garancija 10 let, življenjska doba 
20+ let), estetski izgled, reciklabilen ma-
terial …)

PROTIHRUPNE OGRAJE 
AKRIPOL

S hrupom se srečujemo vsak dan. Ko govorimo o kvaliteti 
življenja, je zaščita predvsem našega bivalnega okolja pred 
zunanjimi viri hrupa vse pomembnejša.
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PHO ograja stanovanjske soseske višine 350 
cm, transparentno zeleni odtenek

Prozorna PHO ograja individualne hiše ob rondoju PHO ograja v modrem odtenku

Kombinacija transparentne ter absorpcijske ograje v stanovanjski soseski
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Standardna izvedba je ograja iz pro-
zornih akrilnih plošče debeline 15 mm 
(zmanjšanje hrupa za okoli 30 decibelov, 
zagotovitev standardnih obtežb vetra). 
Plošče se običajno pritrjujejo na vroče cin-
kane stebričke. Višina ter raster stebričk-
ov se dogovori individualno. Po dogovoru 
je možna tudi vgradnja različnih barvno 
transparentnih odtenkov (zelena, modra, 
dimljena …). 

 Slika 6: zaščitna in protihrupna ograja z vrati

Protivetrna ograja na Primorskem

Delna sanacija lokalne PHO ograje

Poleg osnovne funkcije zaščite pred 
hrupom lahko tovrstne ograje služijo tudi 
kot zaščitne ograje (pluženje, kamenje, 
veter …). Transparentne zaščite lahko po 
dogovoru kombiniramo z absorpcijskimi 
ograjami.


