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ÖSSZESZERELHETŐ ÁLLVÁNY padlólapokkal
Kivitel az ÖNORM B 4007 és számítási módszerek az EN 12810 szerint
• Leggyorsabban összeszerelhető rendszer nagy felületekhez
a kevés alkatrész miatt
• Rugalmasan alkalmazható komplikált homlokzatok esetében is
• Könnyen kezelhető az egyszerűen összeszerelhető rendszernek
köszönhetően
• Nagyfokú biztonság a stabil, gépi gyártású szerkezeti részek által
• Maximális értékállóság a professzionális merítő lakkozással
• Kompetens tanácsadás közvetlenül a gyártótól

60 cm

2m

Dupla korlát
1m

Lábdeszka

• Állványkeret 48,0 mm csőből
• Az állvány minden része festett vagy
tüzi horganyzott
• Kivitelezés az ÖNORM B 4007 és
számítási módszerek az EN 12810 szerint

Homlokvédő
Védőkorláttartó

Megnevezés

Feljárólétra

10,4 kg

G 0150

Védőkorláttartó 1 m

3,7 kg

G 0200

Védőkorláttartó 2 m

6,7 kg

G 0220

800 m²
(10 x 80)
Darab

1000 m²
(10 x 100)
Darab

Keret 2,0 x 0,65 m

G 0100

33

63

93

132

164

Fapalló 2,5 m

G 0420

27

57

87

124

156

Fapalló ajtóval

G 0500

3

3

3

4

4

Feljárólétra

G 0470

3

3

3

4

4

Dupla védőkorlát 2,5 m

G 0320

40

80

120

160

200

Rögzítőrúd 0,5 m

G 0750

11

21

31

48

63

Ékes normál bilincs

G 5090

11

21

31

48

63

Homlokvédő korlát

G 0650

4

4

4

5

6

Kerettalp

G 0250

22

42

62

66

82

Lábdeszka

G 0550

30

60

90

128

160

Védőkorláttartó

G 0200

13

23

33

35

43

tó
Állítha

keret

Valamennyi ÖNORM által szükséges részt tartalmazza, mint a belül elhelyezkedő létrákat, horgonyokat, mell-, térd-, lábvédet, stb.
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max. 0,5 m

600 m²
(8 x 75)
Darab

max. 1 m

400 m²
(8 x 50)
Darab

max. 2 m

Rend.sz.

200 m²
(8 x 25)
Darab
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Állítható orsós láb

60 cm
Homlokzatfelület
Magasság x Hosszúság

és állítható keretek

Állítható keretláb

Állványkeret
talp

4

G 0100

Félkeret 1 m

KERETLÁBAK, ÁLLÍTHATÓ
ORSÓS LÁBAK

Állványkeret
2,0 x 0,65 m

Termék

Rend.sz.

15,7 kg

Járópalló
ajtóval

Járópalló

Példa

Súly

Keret 2 m

FASSADENGERÜST
MIT ZUBEHÖR
HOMLOKZATI
ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

ÁLLVÁNYKERET ÉS
VÉDŐKORLÁTTARTÓK

Keret 2 m
Félkeret 1 m

HOMLOKZATI
ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL
FASSADENGERÜST
MIT ZUBEHÖR

„GRAF“ TÍPUSÚ HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK

• Tökéletes megoldás minden felülethez
• A legelőnyösebb kerettalp a sík felületekhez
• Állítható orsós láb az egyenetlenségekhez
50 cm-ig
• Állítható keretláb nagyobb fokokhoz
vagy ferde terepen
• Állítható keret extrém magas fokokhoz
(pl. lépcsőházak esetén)
• Minden változat kapható festett
vagy horganyzott kivitelben!

Megnevezés

Súly

Rend.sz.

Állványkeret talp

0,9 kg

G 0250

Állítható orsós láb

4,4 kg

G 0800

Állítható keretláb

5,3 kg

G 1150

Állítható keret

23,0 kg

G 0600
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• Horganyzott vagy festett kivitelben kapható
• Egyszerűen és biztonságosan beakasztható a
kereteknél a gyors összeszereléshez

Hosszúság
0,72 m

Súly

FA JÁRÓPALLÓ

Szélesség: 60 cm

Rend.sz.

3,2 kg

G 0295

1,00 m

4,0 kg

G 0297

1,26 m

5,2 kg

G 0300

1,50 m

6,0 kg

G 0305

2,00 m

8,0 kg

G 0315

2,50 m

10,0 kg

G 0320

Hosszúság

Hosszúság

Súly

Rend.sz.

0,72 m

9 kg

G 0395

1,25 m

12 kg

G 0400

1,50 m

15 kg

G 0402

2,00 m

19 kg

G 0410

2,50 m

24 kg

G 0420

TELJES ALUMÍNIUM JÁRÓPALLÓ
Szélesség: 60 cm

DUPLA VÉDŐKORLÁT

Terhelhető: 450 kg/m²
• Hosszú élettartamú és stabil járópalló
alumíniumból.
• Maximális terhelhetőség a rendkívül vastag
profilok által. Így 450 kg/m2 -ig terhelhető
(5 állványzatcsoport).
• Erős záróprofilok a megfelelő és biztonságos
felfekvés elérése érdekében az állványon.

Rendkívül erős kivitel

állítható

1,25 m - 2,10 m beállítási tartomány
1,70 m - 3,00 m beállítási tartomány
• Fokozatmentes hosszúságbeállítás
• Tüzi horganyzott kivitel
• Korláttartóval csatlakoztatva ez a dupla
védőkorlát mindenhol elhelyezhető

• Többszörösen ragasztott fapadló
• Horganyzott élvédő lemezek mindkét oldalon a
hosszú élettartamért nagy igénybevételhez
• EN 12810 előírásainak megfelelően

Hosszúság

Súly

Rend.sz.

2,5 m

18,6 kg

G 0430

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

DUPLA VÉDŐKORLÁT

ACÉL JÁRÓPALLÓ
Hosszúság

Súly

Rend.sz.

1,25 - 2,10 m

9,0 kg

G 0353 V

1,70 - 3,00 m

12,5 kg

G 0355 V

DUPLA VÉDŐKORLÁT

belső sarkokhoz

Szélesség: 30 cm

Hosszúság: 125 - 250 cm

Hosszúság

Súly

Rend.sz.

1,25 m

9 kg

G 0424 V

2,50 m

16 kg

G 0425 V

• Optimális megoldás az állványzat „belső
sarkaihoz”
• Egyszerű és gyors összeszerelés az integrált
ékes bilincsekkel
• Szabad átjárás a sarkokban zavaró korlátok
nélkül

KÖRÁLLVÁNY - JÁRÓPALLÓ

ÚJ!

ÚJ!

6
06

• Könnyebb és stabilabb a fánál
• Ideális 30 cm-es konzolokhoz is

• Rugalmasan használható minden sugárhoz
• Nincs szükség oszlopokra
• Tüzi horganyzott, strapabíró kivitel

Súly

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

8,5 kg

G 0357

14 kg

G 0440 V
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ajtóval és létrával

60 cm

• Hosszú élettartamú és biztonságos a teljesen
alumínium kialakítás által!
• Kényelmes fellépés a ferde létrán
• A létra felhajtható és rögzíthető, így a munka
során nem zavaró
• Helytakarékos a tárolásnál és a szállításnál

• Alkalmas minden 2,5 m távolságú és 2 m
szintmagasságú állványokhoz
• Biztonságos és kényelmes feljáró homlokzati
állványokhoz
• Felújítási, stb. munkákhoz vészfeljáróként
a legjobb megoldás

Termék

Súly

Rend.sz.

30,5 kg

G 1355 A

Lépcsőkorlát

14 kg

G 1358 V

Belső lépcsőkorlát

9 kg

G 1359 V

Állványlépcső

Hosszúság

Súly

Rend.sz.

2,50 m

21 kg

G 0520

FA JÁRÓPALLÓ

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYLÉPCSŐ

ALUMÍNIUM PALLÓ

ajtóval

• Stabil és hosszú élettartamú járópalló
hegesztett alumínium ajtóval

Szélesség: 60 cm

JÁRÓPALLÓ SZORÍTÓ

Hosszúság

Súly

Rend.sz.

2,50 m

30 kg

G 0500

• Horganyzott kivitel
• Egyszerű és gyors szerelés a csavarzattal,
pozíció szabadon választható a járópallón
• Korlátok biztos rögzítése a lépcsőknél

FELJÁRÓ LÉTRA

Súly

Rend.sz.

4,8 kg

G 0455 V

• Használata fa járópallóval és ajtóval történik

HOMLOKVÉDŐ KORLÁT

• A belül elhelyezkedő feljáró biztonságos és
kényelmes feljárást tesz lehetővé az állványon

• Egyszerű és stabil szerelés a ráhegesztett ékes
bilincs segítségével
• Az Ön állványának biztosításához
a homlokoldalon
• Festett vagy horganyzott kivitelben szállítható

• Festett vagy tüzi horganyzott kivitelben kapható
• Szállítás fa járópalló és ajtó nélkül történik

8

Súly

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

8,7 kg

G 0470

4,1 kg

G 0650
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gyalult és festett

Hosszúság
• Ön állványának biztonságos rögzítéséhez a
homlokzatnál
• Tartozékként ékes vagy normál bilincset
használatát javasoljuk, valamint rögzítő
csavart dűbellel

Hosszúság

Súly

Rend.sz.

50 cm

2,0 kg

G 0750

100 cm

3,4 kg

G 0760

ÉKES NORMÁL
BILINCS

1 1/2 colos csövekhez (48 mm)

HOMLOKLEMEZ

LÁBDESZKA

• Teljes lezuhanás elleni biztosítás a
homlokzatállvány
homlokoldalán
• Tüzi horganyzott,
rendkívül erős
kivitelben
acéllemezből

3m

RÖGZÍTŐ CSAVAR

horganyzott; 16 mm Ø tiplikhez

MŰANYAG TIPLI

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

G 0550

2,6 kg

G 0570

12 mm Ø rögzítő csavarokhoz

BELSŐ KORLÁT TARTÓ

Ø 12 mm
Hosszúság

Rend.sz.

Rend.sz.

230 mm

G 0720 V

Rend.sz.

G 5090 V

350 mm

G 0725 V

G 0730

• A legegyszerűbb módja a belső korlát
rögzítésének
• Rögzítés a keretnél elveszíthetetlen ékkel
• Stabil, tüzi horganyzott kivitel
• Beleértve a tartó a lábdeszkához

TÁMASZTÓ CSŐ

kihúzható 3,1 m - 5,8 m -ig

,8
-5

Súly

Rend.sz.

3,2 kg

G0860 V

m

G 1100

,1

Rend.sz.

.3

Súly
17,0 kg

ca

• Fokozatmentesen állítható és rögzíthető
3,1 - 5,8 m hosszúságig
• Mindenhol, ahol nem lehetséges a homlokzatba
történő rögzítés
• 3 szintig megengedett
• Az állvány végénél ékes bilinccsel és a másik
végén stabil talplemezzel azonnal használható
további tartozékok nélkül

horganyzott vagy festett

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

RÖGZÍTŐ RÚD

HOSSZANTI KORLÁTCSATLAKOZÓ
DUPLA KORLÁTHOZ

PADLÓBIZOTSÍTÓ

a legfelső szinthez

• Horganyzott, hosszú élettartamú kivitel
• Nincsenek különálló részek, amelyek elveszhetnek
• Dupla korlátok biztonságos csatlakozása, ha nem
áll rendelkezésre megfelelő mezőhosszúság

LÁBÖSSZEKÖTŐ

65 cm keretszélességhez
• A köztes szintek behelyezéséhez
• Állítható keretlábak használatakor is szükséges
• Egyszerű és stabil konstrukció

10

Súly

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

Rend.sz.

4,3 kg

G 0700

1,00 kg

G 0383

G 0380
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2022/23. évi termékkatalógus

11

VEZETŐKORLÁT

65 cm

• Minden alkatrész könnyű és tartós alumíniumból
készült
• Felállításkor a korlátot a földszintre akasztják,
majd egyszerűen tovább felfelé emelik
• A rugóstagok egymástól függetlenül
működtethetőek, és nem kell őket
kiakasztani vagy állítani.
• A korláttartók szerszám nélkül rögzíthetők
a kerethez.
• A korlát már a helyén van a legfelső emeleten,
amikor az első személy a platformra lép

• Az állvány rögzítése minden
tetszőleges homlokzat kialakításhoz
• A munkafelület kiszélesítéséhez

Súly

Rend.sz.

9 kg

G 0900

BELSŐ KONZOL

m

65 c

31 cm

31 cm

• Az állvány kinyúlásához a homlokzat irányába
• Univerzálisan alkalmazható 30 cm széles
pallókhoz vagy acél pallókhoz

Súly

Rend.sz.

3,2 kg

G 0930 V
Termék

KOMBINÁLT KONZOL

elfordítható

• Kinyúlás 65 cm
• Különböző felvonók felfüggesztéséhez az
állvány építésének megkönnyítéséhez
• Tüzi horganyzott kivitel
• Elforgatható rögzíthető középső helyzettel
• Szállítás kötélcsiga nélkül
Súly

Rend.sz.

9,2 kg

G 1050 V

VÉDŐTETŐ KONZOL
GYALOGOSOK védelmére szögben állítható

Súly

Rend.sz.

Korláttartó, beakasztható

2,0 kg

G 2010 A

Korláttámasz, alumínium,
teleszkóposan kihúzható

2,6 kg

G 2020 A

ALUMÍNIUM
RÁCSOS TARTÓ

KERESZT ÖSSZEKÖTŐ CSŐ
RÁCSOS TARTÓHOZ

• Teljes magasság 450 mm
• Felső és alsó párkány 48 mm-es csőből
• Ideális az áthidalásokhoz és a különleges
szerkezetekhez

• A keret egyszerű felhelyezése a rácsos tartóra
• Áthidalás gyors és hatékony felépítése
• Nagyfokú biztonság a stabil kivitelezés által
• Tüzi horganyzott kivitel

Hosszúság

Anyag

Súly

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

6m

Alu

27 kg

G 1665 A

6 kg

G 1680 V

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

KONZOL

• A felfüggesztés felülről történik, ezért nem
zavarja a forgalmat
• Gyalogosok védelmét szolgálja a lezuhanó
részektől
• Könnyen szerelhető a mozgatható bilincsekkel

12

Súly

Rend.sz.

15 kg

G 0906 V

2022/23. évi termékkatalógus
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Rend.sz.

1 kg

G 0850 V

1 ½ colos csövekhez (48 mm)

ÖSSZEKÖTŐ TÜSKE

1 ½ colos csövekhez (48 mm)

Rend.sz.

Rend.sz.

Rend.sz.

G 5091 V

G 5095 V

G 5099 V

1 ½ colos csövekhez (48 mm)

CSAVAROS NORMÁL
BILINCS

1 ½ colos csövekhez (48 mm)

Rend.sz.

Rend.sz.

G 5090 V

G 5094 V

ÉKES CSŐTOLDÓ
BILINCS

1 ½ colos csövekhez (48 mm)

KERÉK

• Eltolható homlokzati
állványszerkezetek felépítéséhez
• Megfelelő G 0100 keretekhez
• Stabil kerék rögzítővel

CSAVAROS
TOLDÓBILINCS

Termék

1 ½ colos bilincshez (48 mm)

Termék
Rend.sz.

Rend.sz.

G 5092 V

G 5096 V

Kerék talppal

1 ½ colos csövekhez (48 mm)

Rend.sz.
G 1250

3,9 kg

G 1200 V

KERET
BIZTOSÍTÓ CSAP

CSŐ

Rend.sz.

18,1 kg

G 1400

Kereszttartó 1,2 m

16,5 kg

G 1410

Kereszttartó 18 m

22,5 kg

G 1420

Kereszttartó 2,4 m

28,4 kg

G 1440

48 mm

Méret

Hosszúság

Súly

Felület

Rend.sz.

48 x 2 mm

1m

2,3 kg

festett

GR1

48 x 2 mm

2m

4,6 kg

festett

GR2

48 x 2 mm

3m

6,9 kg

festett

GR3

48 x 2 mm

4m

9,2 kg

festett

GR4

5m

11,5 kg

festett

GR5

6m

13,8 kg

festett

GR6

Rend.sz.

Rend.sz.

Rend.sz.

48 x 2 mm

G 5093 roh

G 5097

G 0120

48 x 2 mm

2022/23. évi termékkatalógus

Súly

Acél támoszlop

• Rendszertől független csövek az alátámasztáshoz és merevítéshez
sz

CSAVAROS
FÉLBILINCS

Súly
7,7 kg

Ho
s

1 ½ colos csövekhez (48 mm)

Támoszlop

homlokzati állványokhoz

Kerék orsós talppall

ÉKES FÉLBILINCS

Dupla
védőkorlát

ág

1 ½ colos csövekhez (48 mm)

CSAVAROS FORGÓ
BILINCS

Kereszttartó

ús

ÉKES FORGÓ
BILINCS

• A járdaáthidaló magasságban fokozatmentesen
állítható 2,1 - 3,6 méterig
• Ideális emelkedő vagy ferde terepen, mivel a
magasság beállításához nem szükségesek
extra részek
• Alkalmas minden állványhoz, mivel az állvány
normál módon felépíthető (mint sík talajon)
• Járószélesség 1,2 m vagy 1,8 m vagy 2,4 m

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

Súly

ÉKES NORMÁL
BILINCS

14

JÁRDAÁTHIDALÓ
GYALOGOSÁTJÁRÓ

• Az állítható korláttartóval mindenhol az
állványcsőnél rögzíthető a védőkorlát
• Kiváló minőségű tüzi horganyzott kivitel
Magasságban állítható 2,1 - 3,6 m

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

Fa járópalló

KORLÁTTARTÓ BILINCS

2022/23. évi termékkatalógus
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ÁLLVÁNYTÁROLÓ PALETTA

ret

ányke

v
20 áll

• Lezuhanás elleni védelem bádogos munkáknál
• Nincsenek zavaró rögzítések a tetőélnél,
egyszerűen a meglévő állványnál kell rögzíteni
• Körben erős kötél az állványhoz történő
biztonságos és gyors rögzítéshez
• Ellenőrizve és tanúsítva az EN 1263-1 szerint
• Csomómentes, tartós kivitel

vagy

keretekhez vagy járópallókhoz vagy védőkorlátokhoz
• EGY tárolóállvány a homlokzati állványzat
minden részéhez
• A részeket biztonságosan tartja, anélkül
hogy elcsúsznának
• Rakásolható és targoncával könnyen
áthelyezhető

rlát

őko
0 véd

5

25 fa

vagy

alló

járóp

Méret

Szemméret

Szín

Rögzítő
kötél

Rend.sz.

2x5m

100 mm

zöld

12 mm

G 0374

2 x 10 m

100 mm

zöld

12 mm

G 0376

D
MIN

• Az oldalvédő hálók legbiztonságosabb és
leggyorsabb rögzítéséhez
• Egyszerűen kezelhető - akár munkavédelmi
kesztyűvel!

Termék

Rend.sz.

Hálótartó heveder

G 0377

BEN

GY
NE

E

G 1030

Például:
20 állványkeret

KERETTÁROLÓ PALETTA
• Állványkeretek kényelmes és biztonságos
szállítása
• Könnyen áthelyezhető targonca vagy daru
segítségével
• A kereteket álló helyzetben tárolja
• Hosszúság 2,2 m 38 kerethez
• Hosszúság 2,6 m 45 kerethez

ÁLLVÁNYVÉDŐ HÁLÓ
zúság
Hoss y 2,6 m
g
2,2 va

• Sűrűszemű háló, gyalogosvédelem portól és
kis részek leesésétől
• Zöld vagy fehér kivitelben kapható!
• Súly 35 g/m2

Termék

Állványvédő háló – zöld és fehér
Külső méret

60 cm
Szín

Rend.sz.

100 m

3,6 m

zöld

G 1500

100 m

3,6 kg

fehér

G 1510

Teherbírás
15 kN

2022/23. évi termékkatalógus

Rend.sz.

38,2 kg

G 1020

Kerettároló paletta 2,6 m

43,7 kg

G 1010

• A tárolás egymásra helyezve is lehetséges
• Optimális konténer az állványbilincseknek és
egyéb kisebb részek számára

100 c

cm

Szélesség

Súly

Kerettároló paletta 2,2 m

RÁCSOS KONTÉNER

m

80

Hosszúság

2022/23. évi termékkatalógus

Rend.sz.

Például:
50 védőkorlát

HÁLÓTARTÓ HEVEDER

16

Súly
60 kg

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

OLDALVÉDŐ HÁLÓ

modern lezuhanás elleni védelem a tető területén!

Súly

Rend.sz.

54 kg

17.1716

17

2,5 m

= állómagasság
Munkamagassá
g

1,3
0,7 m
m

Állómagasság

+ 2m

szélesség 70 cm vagy 130 cm

• A hidraulikus emelvények és felemelhető
állványok gyors és kedvező áru alternatívája
• Belső állólétrák biztonságos munkát tesznek
lehetővé
• Ideális lámpák, födémlapok, vezetékek,
panelek, stb. szereléséhez
• Egyszerűen szerelhető rendszer rugalmas
és gyors felépítést, szállítást és tárolást
tesz lehetővé
• A munkaemelvény kényelmesen a szükséges
magassághoz igazítható
• Festett vagy horganyzott kivitelben kapható
• Felépítés a szerelési útmutató és
az ÖNORM EN 1004 szerint

KEREKEKEN GÖRDÍTHETŐ SZERELŐÁLLVÁNYOK

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKOKKAL

ACÉL KEREKEKEN GÖRDÍTHETŐ
SZERELŐ ÁLLVÁNY

n
lisa
oná ztó
i
c
op mas l
kitá zolla
kon

GYORS - OLCSÓ - BIZTONSÁGOS

Egyszerű és rugalmas! – Professzionális minőség építőipari szakembereknek!

maximális munkamagasság
Rend.sz.

2022/23. évi termékkatalógus

2022/23. évi termékkatalógus

8,2 m

10,2 m

26.6000

26.6001

26.6002

26.6003

0,7 m

0,7 m

0,7 m

0,7 m

Súly

146 kg

197 kg

281 kg

332 kg

26.6100

26.6101

26.6102

26.6103

Járópalló
szélessége

1,3 m

1,3 m

1,3 m

1,3 m

Súly

203 kg

292 kg

389 kg

478 kg

EGYOLDALI KITÁMASZTÓ – ACÉL

Orsó a
kitámasztáshoz

g
sá ó
zú at
ss líth
Ho eál
b
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6,2 m

Járópalló
szélessége

Rend.sz.

Kitámasztási távolság 1,1 m - 2 m

4,2 m

• Univerzálisan alkalmazható szerelőtornyokhoz
és állványokhoz
• A konzol minden oldalra fordítható
• Talajon történő kitámasztás orsóval történik
• Kihúzható a legjobb stabilitás érdekében
• Különálló gurítható állványok esetén szükséges
Súly

Rend.sz.

16,3 kg

26.6030

19

2,

0,7 m

• A hidraulikus emelvények professzionális alternatívája
• Bővíthető és rugalmasan hozzáigazítható a szükséges magassághoz
• Az alumínium kivitel lehetővé teszi a legjobb stabilitást a legkisebb súly mellett
• A nagy, forgatható kerekekkel és a fékkel könnyen áthelyezhető és biztonságosan leparkolható
• Könnyen szállítható, tárolható és a legkisebb erőráfordítással eltolható�

maximális munkamagasság
Termék
Rugós biztosító csap

Kitám
a
ko sztó
opcio nzol
nálisa
n
10,2 m

Rend.sz.

Rugós biztosító csap

4

8

12

16

26.8031 V

Létrakeret 2,0 x 0,7 m

2

4

6

8

26.8005

Állványkeret 1,0 x 0,7 m

2

2

2

2

26.8007

Járópalló ajtóval

1

1

2

2

26.8010

Vízszintes merevítő

6

8

10

12

26.8015

Keresztmerevítő

2

4

6

8

26.8016

Talp orsós kerékkel

4

4

4

4

26.8020

Oromdeszka 0,7 m

2

2

2

2

26.8026

Oldaldeszka 2,5 m

2

2

2

2

26.8028

98 kg

127 kg

176 kg

204 kg

26.8204

26.8206

26.8208

26.8210

Súly
Rend.sz.

2022/23. évi termékkatalógus

4

8

12

16

20

26.8031 V

4

6

8

10

26.8001

2

2

2

2

26.8003

Járópalló ajtóval

1

1

2

2

3

26.8010

Járópalló ajtó nélkül

1

2

2

3

3

26.8011

Vízszintes merevítő

6

8

10

12

14

26.8015

Keresztmerevítő

2

4

6

8

10

26.8016

Talp orsós kerékkel

4

4

4

4

4

26.8020

Oromdeszka 1,3 m

2

2

2

2

2

26.8025
26.8028

2

2

2

2

2

131 kg

188 kg

245 kg

302 kg

359 kg

26.8104

26.8106

26.8108

26.8110

26.8112

Szabadon álló szerkezet esetén 4 db háromszög alakú konzol is szükséges. Falhoz rögzítés esetén ezek elhagyhatóak.

1,3

m

2,5 m

HÁROMSZÖG ALAKÚ KONZOL - ALUMÍNIUM

20

Rend.sz.

2

Szabadon álló szerkezet esetén 4 db háromszög alakú konzol is szükséges. Falhoz rögzítés esetén ezek elhagyhatóak.

• A konzol minden oldalra fordítható
• Kihúzható a legjobb stabilitás elérése érdekében
• Különálló gurítható állványok esetén szükséges
• Felépítés a szerelési útmutató és az ÖNORM EN 1004 szerint

10,2 m

Állómagasság

8,2 m

10,2 m

2

Rend.sz.

6,2 m

8,2 m

Létrakeret 2,0 x 1,3 m

Oldaldeszka 2,5 m

4,2 m

6,2 m

Állványkeret 1,0 x 1,3 m

Súly

maximális munkamagasság
Termék

4,2 m

KEREKEKEN GÖRDÍTHETŐ SZERELŐÁLLVÁNYOK

5m

Szélesség 1,3 m

ómagasság + 2 m

• A hidraulikus emelvények professzionális
alternatívája
• Bővíthető és rugalmasan hozzáigazítható a
szükséges magassághoz
• Az alumínium kivitel lehetővé teszi a legjobb
stabilitást a legkisebb súly mellett
• A nagy, forgatható kerekekkel és a fékkel könnyen
áthelyezhető és biztonságosan leparkolható
• Könnyen szállítható, tárolható és a legkisebb
erőráfordítással eltolható

Setpreise
ALUMÍNIUM – KEREKEKEN GURÍTHATÓ ÁLLVÁNY (2,5 X 1,3 M)

Kitámasztó
konzol
opcionális

Munkamagasság = áll

Szélesség 70 cm

Munkamagasság = állómagasság

+2m

GURÍTHATÓ ÁLLVÁNY (2,5 X 0,7 M)

Állómagasság

KEREKEKEN GÖRDÍTHETŐ SZERELŐÁLLVÁNYOK

Setpreise
ALUMÍNIUM KEREKEKEN

Megbízható biztosítás a
járópallónál!

Kerék rögzítővel és
orsóval

EGYOLADALI KITÁMASZTÓ ALUMÍNIUM
• A konzol minden oldalra fordítható
• Kihúzható a legjobb stabilitás érdekében
• Különálló gurítható állványok esetén szükséges
• Felépítés a szerelési útmutató és az ÖNORM EN
1004 szerint

Kitámasztási távolság

Súly

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

1,6 m - 2,2 m

6 kg

26.8030

6 kg

26.8030

2022/23. évi termékkatalógus
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ÁLLVÁNYBAK - BM
Graf állványbak – a legkelendőbb Ausztriában

Magasság

Súly

• Könnyen felszerelhető
a kőművesbakra
• Integrált állványbilincs

• Egyszerű és kedvező árú állványbak, amelynek
magassága 105-170 cm között 10 cm-enként
állítható, és rendkívül jól használható minden
munkához a ház körül és kertben.
• Stabil csőszerkezet
• Összecsukható, így helytakarékos szállítás és
tárolás során
• Merítő festéssel bevont a hosszú élettartam
érdekében

Rend.sz.

0,70 - 1,20 m

12,3 kg

12.1250

0,90 - 1,60 m

14,2 kg

12.1255

1,05 - 1,90 m

15,8 kg

12.1260

Súly

Rend.sz.

1,25 - 2,30 m

18,0 kg

12.1265

4,9 kg

12.1380

10 cm

Méretek a táblázat szerint

Szélesség 120 cm

A pallótartó csövön
lévő két ütköző
megakadályozza a
palló lecsúszását.

Magasság

Súly

Rend.sz.

105 - 170 cm

13,5 kg

12.1460

A biztosító kampó a
ferde kivágásban
biztosítja terhelés alatt
a legjobb stabilitást.

A talpak a puha
padlózaton is biztos
helyzetet tesznek
lehetővé.

115 cm

Tipp:

alternatíva
Kedvező árú
ára.
csoló szám
á
rk
a
b
n
e
d
min

A padlótartó csövön levő
ütköző megakadályozza
a palló lecsúszását.

A biztosító kampó a ferde
kivágásban biztosítja terhelés
alatt a legjobb stabilitást.

10 cm

• 120 cm tartószélesség
• 10 cm-enként állítható magasság
• Megengedett terhelés 6 KN: egyenlően elosztott
terhelésnél a teljes szélességnél

KŐMŰVES BAKOK

KORLÁTTARTÓ

Lapos talpaival a legtöbb
felületen biztonságosan állnak.

105 - 170 cm

KŐMŰVES BAKOK

GRAF ÁLLVÁNYBAK
A legkelendőbb Ausztriában!

megengedett terhelés
6 KN

megengedett terhelés
4 KN

Professzionális kivitel
az építőipar számára!

22
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elfordítható lábak
schwenkbare Füße

Opcionálisan kapható:
Tároló box – 26. oldal

2022/23. évi termékkatalógus
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m

Könnyű és praktikus

Rend.sz.

7 kg

12.1410

GIPSZELŐ BAK

100 c

m

• Merev állványbak, nem összecsukható
• Tartószélesség 100 cm
• Magassága 60 -100 cm-ig állítható
• 5 cm-enként állítható

60 - 100 c

Megengedett terhelés
15 KN
Oldalvédelem

Stabil kivitel

Fogaskerékhajtás

Súly

Rend.sz.

10 kg

12.1415

KŐMŰVESBAK

merev

cm
• Merev állványbak, nem összecsukható
• Tartószélesség 120 cm
• Tartószelvény T-vasból
• Biztosító csap lánccal ellátva az elvesztés ellen

120 - 190 c

m

100 cm

120

24

Súly

m

• Figyelni kell arra, hogy a bakok előírás szerint
legyenek kitámasztva.
• A magasság beállítása terhelés közben nem
megengedett.
• A hajtás kettős biztosítással rendelkezik, hogy
megakadályozza a véletlen kioldást!

60 - 90 cm

Szélesség 120 cm vagy 150 cm

Figyelem:

• Összecsukható
• Tartószélesség 100 cm
• Magassága 60 - 90 cm-ig szabályozható
• 5 cm-enként állítható

Oldalvédelem 100 cm
felhelyezve

• Egyszerű és gyors magasságbeállítást
a kézikurbli segítségével
• A kétoldali hajtásnak köszönhetően nem akadnak
össze az oszlopok
• 2 m munkaszint magasság felett oldalvédelem
szükséges
• A bakok magasságának beállítása kurblival
történik. A kurbli rúdjával összekötött
csillagkerék beleakad a láb furataiba és így
mozgatja a bakkihúzó részt (felső rész) felfelé
vagy lefelé. A hajtókar mozgatása esetén a
biztosító csapot, amelyet a kitekeredés ellen
biztosítottak, fel kell emelni. A biztosító retesz
szakszerű használat esetén mindig reteszelési
helyzetbe kerül.

Magasság

Szélesség

Súly

Rend.sz.

120 - 195 cm

120 cm

30 kg

13.1350

170 - 300 cm

150 cm

54 kg

13.1352

210 - 360 cm

150 cm

60,8 kg

13.1354

Súly

Rend.sz.

Magasság

Oldalsó védelem

H=1m

4,3 kg

13.1865

15 kg

12.1325

120 - 190 cm

2022/23. évi termékkatalógus

KŐMŰVES BAKOK

VAKOLÓ ÁLLVÁNYBAK

100 c

Magasság a táblázat szerint

KŐMŰVES BAKOK

KURBLIS ÁLLVÁNYBAK

2022/23. évi termékkatalógus
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• 16 db Graf vagy BM típusú állványbakhoz
• Könnyen egymásra rakható és rögzíthető
• Az állványok szállítás közben is biztonságosan
a helyükön maradnak

ÚJ!
50

Súly

Rend.sz.

45 kg

12.1290

cm

Összehajtható és könnyű,
ezért gyorsan szállítható
és egyszerűen tárolható

VASALAT KÉSZÍTŐ BAK

Szélessé

g 5-50 c

m

50

m

Rend.sz.

Vasalat készítő bak

12 kg

12.1500 V

Kurbli

1 kg

13.1355

2022/23. évi termékkatalógus

4

m

Súly

Súly

Rend.sz.

60 cm - 3 fok

11 kg

12.2121 V

80 cm - 4 fok

14 kg

12.2123 V

• A készülék alkalmas minden nagy mennyiségű
szennyeződés ellen, mint például föld, hó, trágya,
homok stb.
• Ideális:
építkezéseken
irodai konténerek előtt
istállóknál
mezőgazdaságban
kertészetekben.
• Méret: rács 50 x 40 cm
• A kefék cserélhetőek
• A váz teljesen tüzi horganyzott
• Praktikus szállítás kartondobozba csomagolva

0
40

26

Termék

Magasság

LÁBTÖRLŐ KEFE

Magasság 60- 120 cm

• Kengyelek vagy egyéb vasalatok gyors és
kényelmes készítése
• Állítható magasság kurbli segítségével
(kurbli levehető)
• Stabil és szilárd szerkezet
• Nem csúszik el a kengyel a szorító
mechanizmusnak köszönhetően
• Tüzi horganyzott, stabil kivitel

• Ideális gipszelő és vakoló munkákhoz
helyiségekben
• Biztonságos munkavégzés a széles
állófelület által
• Stabil helyzet a lábak végén elhelyezett
műanyag sapkák által
• Extrém stabil és biztos kivitel a profiknak
• Tüzi horganyzott a hosszú élettartamért

KŐMŰVES BAKOK

GIPSZELŐ LÉPCSŐ

60 cm (3 fok)
80 cm (4 fok)

KŐMŰVES BAKOK

TÁROLÓ KALODA
KŐMŰVESBAKOKHOZ

200 mm

2022/23. évi termékkatalógus

m

m

Termék

Súly

Rend.sz.

Lábtörlő

7 kg

14.3500 V

Pót kefe

1 kg

3501
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FÖDÉMTÁMASZOK ÉS KÜLÖNBÖZŐ TÁMOSZLOPOK

ÖNORM EN 1065 szerint

• Belső cső 48 mm
• Külső cső 57 mm
• Biztosító 15 mm
• Fej és talplemez 110 x 110 x 6 mm
• Kézvédelem zúzódás ellen
• Belső cső kiesés elleni védelme
• Statikus vizsgálat és megfelelőségi
igazolás az ÖNORM EN 1065 szerint

48 mm

• Robusztus kivitel nagy igénybevételhez
az építkezéseken
• Speciális, könnyen működő és
öntisztuló menet

• Minden födémtámaszra alkalmazható
• Egyszerű, biztonságos, gyors
• Nincsenek laza részek
• A legjobb szorító hatás az egyszerű szorító
mechanizmus által
Súly

Rend.sz.

11 kg

10.1150 V

77 cm

Beállítási tartomány

FÖDÉMTÁMASZOK ÉS KÜLÖNBÖZŐ TÁMOSZLOPOK

SAROKTÁMASZ

„A“ FÖDÉMZSALU TÁMASZ

57 mm
Beállítási tartomány

Súly

Besorolás Minősített

Rend.sz.

150 - 250 cm

11,6 kg

A 25

IGEN

10.1009

180 - 300 cm

13,0 kg

A 30

IGEN

10.1012

210 - 350 cm

14,5 kg

A 35

IGEN

10.1022

240 - 400 cm

16,2 kg

A 40

IGEN

10.1032

Fal mellett ...

vagy közvetlenül a
sarokban.

m

150 c

Súly

Rend.sz.

2,9 kg

10.1122 V

18 cm

• Használható minden födémtámaszhoz
• Hosszú furat a letűzéshez

Lapvastagság
8 mm

TÁMASZFEJ H 20

5

8,

17 cm

cm

3,4 cm

RUGÓS CSAPSZEG

28

• Támaszfej vagy tartófej rögzítéséhez
a födémtámasznál
• Hosszúság 140 mm
• Vastagság 15 mm

Építési támasz

Állítható hosszúság (m)

Megend. terh.
EN 1065 szerint (kN)

A 25

1,5 - 2,5 m

23,4

A 30

1,8 - 3,0 m

17,5

A 35

2,1 - 3,5 m

13,3

Súly

Rend.sz.

A 40

2,4 - 4,0 m

9,0

0,3 kg

10.1135 V

2022/23. évi termékkatalógus
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• Újra felhasználható, stabil kivitel
• Egyszerűbb, gyorsabb használat
• A hegyes betonvas megkönnyíti a földbe
történő leszúrás
• Az elfordulás vagy az elcsúszás nem
lehetséges a három oldalon megtalálható nagy
„szárnyak” miatt

Menet

• Fej és talplemezek sarkai felhajtva és
szöglyukakkal ellátva
• Külső cső 48 x 3,2 mm
• Orsó 38 x 5 mm
• Menetes orsó a külső csőben
• Robusztus, sokoldalú kivitelezés

Ø15 mm

Beállítás

i tartom

ány

Súly

Rend.sz.

4,4 kg

10.1080

biztonságosan tart

egyszerű eltávolítani

Ø 20 mm
Súly

Max. terhelés
(lásd szerelési útmutató)

Minősített

Rend.sz.

40 - 60 cm

4,1 kg

30 [kN]

IGEN

11.7090

Beállítási tartomány

55 - 85 cm

5,9 kg

30 [kN]

IGEN

11.7100

80 - 130 cm

6,7 kg

25 [kN]

IGEN

11.7110

105 - 155 cm

7,7 kg

20 [kN]

IGEN

11.7120

125 - 175 cm

8,4 kg

15 [kN]

IGEN

11.7130

155 - 205 cm

9,8 kg

15 [kN]

IGEN

11.7140

FERDE TÁM
• Belső cső (kihúzócső) 48 mm
• Külső cső 57 mm
• Mindkét végén mozgatható lemezekkel a
rögzítéshez furatokkal
• Nagy véglemezek 150 x 100 mm, furatokkal
a falhoz történő rögzítéshez
• Alkalmas húzó és nyomóterheléshez

CSATORNA ÉS PÁRKÁNYZSALU
FESZÍTŐ OSZLOP speciális
• Külső cső 57 x 2,3 mm
• Belső cső 48 x 2,6 mm
• Fej és talplemez 110 x 110 x 6 mm
szöglyukakkal ellátva
• Menetes fej és a kialakítása ugyanolyan,
mint a födémtámaszoknál
• Erős kivitel szakemberek számára!

FÖDÉMTÁMASZOK ÉS KÜLÖNBÖZŐ TÁMOSZLOPOK

ZSALUZÁSI LESZÚRÓ TÜSKE

inkl. anya

43 cm

FÖDÉMTÁMASZOK ÉS KÜLÖNBÖZŐ TÁMOSZLOPOK

CSATORNAZSALU FESZÍTŐ

egyorsós

Beállítási tartomány

Ablakmerevítőként

Csatornazsalu
merevítőként

30

Beállítási tartomány

Súly

Max. terhelés
(lásd szerelési útmutató

Minősített

Rend.sz.

Beállítási tartomány

max. nyomóterhelés

60 - 100 cm

6,1 kg

28 [kN]

IGEN

10.7510

210 - 360 cm

10 [kN]

10 [kN]

15,7 kg

10.1060

7 [kN]

10 [kN]

18,6 kg

10.1065

3 [kN]

10 [kN]

22,3 kg

10.1070

90 - 150 cm

8,2 kg

28 [kN]

IGEN

10.7520

240 - 420 cm

120 - 180 cm

9,8 kg

28 [kN]

IGEN

10.7525

320 - 560 cm
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max. húzóterhelés

Súly

Rend.sz.
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LEZÁRÓ KERÍTÉS

horganyzott

• Tüzi horganyzott, robusztus kivitel
• Használható önállóan és egymáshoz
csatlakoztatva is kiegészítő részek nélkül
• Teljes hosszúság 250 cm
• Teljes magasság 110 cm
• Speciális a professzionális kölcsönzők számára
• Tetszés szerint egymásra rakhatóak! (fektetve
vagy állítva = alacsony szállítási költségek)
• 15 kg könnyű és mégis hosszú élettartamú
(nagy rendezvényeken is)

• Minden lezáró kerítés önállóan és összekapcsolva is
alkalmazható kiegészítő részek nélkül
• A speciális horogforma megakadályozza, hogy a
járókelők véletlenül megemeljék
• Ideális megoldás kerékpárversenyeken, koncerteken, stb.
• Hosszú élettartamú tüzi horganyzott kivitel, amely
sok használat után is optikailag kifogástalanul
reprezentálja az Ön vállalatát

Súly

Rend.sz.

14,8 kg

20.2642 V

Súly

Rend.sz.

18,0 kg

20.2640 V

• Stabil csőszerkezet, amely rendezvényeken
embertömegeknél is használható
• Fokozatmentesen minden szögben felállítható

ÉPÍTÉSI LEZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSOK

ÉPÍTÉSI LEZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSOK

ELVÁLASZTÓ KERÍTÉS

könnyű

250 cm

20 cm

20 cm

110 cm

110 cm

250 cm

20 cm

13,5 c

m

• A talpak átgondolt geometriája még könnyebb kezelést és biztos
álló helyzetet tesz lehetővé.
• Továbbá a tehergépkocsin több szállítható el egymásra rakva.
• Értékes időt takaríthat meg az összeszerelés és a szállítás során.

3,4 cm

Biztonsági lezárás rendezvényeken

32
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ÉPÍTÉSI KERÍTÉS

az ERŐS megoldás profik számára
• Minden ideiglenes bekerítésre - rugalmas és gyors
• Az elemek gyors és gazdaságos felépítése és lebontása
• Hosszú élettartam és stabilitás teherviselő részek extra erős kivitelezése révén!
• A kerítést és a betontalpat egy ember is össze tudja szerelni
• A rács a kis súly és a maximális stabilitás átgondolt kombinációja
• Rács huzalvastagsága 4 mm

• Raklapon egymásra rakható
• Sok lyukkal a különböző felhasználásokhoz
• Ütésálló kivitel újrahasznosított anyagból

Súly

Rend.sz.

24 kg

20.2622

Termék

Hosszúság x magasság

Súly

Rend.sz.

Element

3,5 x 2,0 m

25 kg

20.2600 V

FÖLDCÖVEK
• A földcövekeket egyszerűen a földbe ütjük
és a kerítéselemeket a hüvelyekbe csúsztatjuk

Az integrált összekötések a
felső résznél már a
felállításnál stabil kapcsolatot
biztosítanak

• Tiszta és biztos megoldás, ha nincs hely
a betontalpaknak, stb.

Súly

Méret

Rend.sz.

3,3 kg

50 cm

20.2645 V

ÉPÍTÉSI LEZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSOK

ÉPÍTÉSI LEZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSOK

MŰANYAG LÁB
ÉPÍTÉSI KERÍTÉSHEZ

Rács huzalvastagság
4 mm

ÖSSZEKÖTŐ BILINCS

A csövek a legnagyobb
megterheléshez hegesztett
varratokkal készültek és
azokat egy darabban
horganyozták!

• További merevítésként és biztosításként
az elemek szétcsúszása ellen

Súly

Rend.sz.

0,5 kg

20.2655 V

KERÍTÉSELEM TÁROLÓ KALODA
• Tetszés szerinti mennyiségű kerítéselem
könnyű szállítása, a rakomány kötegelésével
járó gondok nélkül
• A kerítéselemek nem dőlnek el!
• 30 kerítéselem részére 3,5 m hosszúsággal

34

Termék

Súly

Méret

Rend.sz.

Kerítéselem tároló
kaloda

122,0 kg

3,5 x 1,2 m

20.2627 V

2022/23. évi termékkatalógus

Biztos helyzet a
targoncán az eldőlés
veszélye nélkül villás
kalodaprofilunknak
köszönhetően!

GYORS + BIZTONSÁGOS

A beállító csövet a kerettel és a ráccsal
sarokvarrattal hegesztették össze, és gyártás
után tüzi horganyozták! Így garantált a
legnagyobb stabilitás és a hosszú élettartam!
Csőátmérő 42 mm
Csőfalvastagság 2 mm

A hegesztett cső a kerítéselemek felső és
alsó részénél stabil keretet képez, amely
nagy megterhelések esetén is helytáll
Csőátmérő 34 mm
Csőfalvastagság 2 mm

2022/23. évi termékkatalógus
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Súly

Anyag

Rend.sz.

Árokáthidaló ALUMÍNIUM

98 kg

Alumínium

16.4000 V

Bel

ső
110 széles
cm ség

Állítási hosszú
ság 0 – 75 cm

• Masszív kivitel acélcsőből
• Könnyű állíthatóság a belül elhelyezkedő menetes orsóval
• A menetes orsó szennyeződéstől és portól védett - ez által a
működés mindig garantált
• Korlátmagasság 1,1 m
• Használható 75 cm födémvastagságig
• Tüzi horganyzott

VÉDŐKORLÁTTARTÓ

Rend.sz.

8,5 kg

16.1640 V

O -70 cm

MELLVÉDKORLÁT SZORÍTÓ

Súly

Rend.sz.

8,0 kg

16.1620 V

csavaros

• Szorítási tartomány 0 - 40 cm
• Könnyű és biztonságos szerkezet
• Biztonságos rögzítés
• Kombinálható az állványzat standard alkatrészeivel
• Tüzi horganyzott kivitel

lés
rhe
e
t
t
2
det

g/m
k
0

nge

30

m

0c

Súly

Rend.sz.

5,0 kg

16.1615 V

0

12

28

Súly

• Védőkorlátok gyors összeállításához balkonokon,
hidakon, födémnyílásoknál, stb.
• Stabil csőszerkezet ékes reteszelés
• Az éket az elvesztés ellen acélkötél biztosítja
• Tüzi horganyzott kivitelben kapható
• Korlátmagasság 1,14 m

ÚJ!

ge
Me

orsóval 0 - 75 cm

ÉPÍTÉSI LEZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSOK

Termék

Korlátmagasság 114 cm
Állítási hosszúság 0 – 70 cm

• Integrált felhajtó rámpa lehetővé teszi a
problémamentes áthaladást kerékpárral,
gyerekkocsival vagy kerekesszékkel
• Egyszerű összeszerelés külön alkatrészek nélkül
• Helytakarékosság érdekében összecsukható
• Az alumínium árokáthidaló összecsukott
helyzetben szállítható

g 110 cm

• 280 x 120 cm korláttal
• Biztonságos használat a kiváló csúszásgátlás által
• Egyszerű kezelés az integrált emelőszemeknek
köszönhetően
• Rozsdamentes alumínium szerkezet, ezért könnyű
és a legkeményebb munkakörülményekre is megfelelő
• HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ és BIZTONSÁGOS

Korlátmagassá

ÉPÍTÉSI LEZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSOK

VÉDŐKORLÁTTARTÓ

ÁROKÁTHIDALÓ

integrált alumínium korláttal

cm
12 cm

Teljes magasság 118 cm

MELLVÉDKORLÁT

0 - 40 cm

36
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0 - 40 cm

• Minden mellvédnél 40 cm szélességig használható
• Ráhegesztett derékszög biztosítja az eldőlés ellen
- az Ön biztonsága érdekében
• Nincsenek elveszíthető részek
• Szélesebb ék a kiváló szorításhoz

Súly

Rend.sz.

8,0 kg

16.1610 V
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• A műanyag dugókat egyszerűen a zsaluzatra
kell helyezni
• A horgonyrögzítő hüvelyt ebbe belehelyezni - kész
• A zsalu eltávolítása után további munkák nélkül
terhelhető és biztonságos menetes csatlakozás
áll rendelkezésre a betonban a horgonyrúdhoz
• Ideális koszorúzsalu konzolok. párkánytartók,
védőállvány konzolok, stb. rögzítéséhez
• GYORS - KEDVEZŐ - BIZTONSÁGOS

130

mm

145

• Biztonságos munkaállvány, anélkül, hogy a földről
állványt kellene felállítani
• Munkavállalóinak és minden személy védelme
érdekében, akik a talajon tartózkodnak
• A korlát levehető és így helytakarékos tárolásnál
és szállításnál
• A felépítésnek és a felfüggesztésnek az ÖNORM
szerint kell történnie
• Konzolok megengedett terhelése egyenletes
terhelésnél és 2,5 -szeres biztonságnál 7,5 kN

150 cm

mm

Párkányzsalu konzol

Termék

Súly

Rend.sz.

Normál Konzol

18 kg

14.2210

Külső sarok konzol

27 kg

14.2220

Belső sarok konzol

27 kg

14.2225

ÉPÍTÉSI LEZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSOK

Alumínium
100 cm

ÉPÍTÉSI LEZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSOK

MUNKA ÉS VÉDŐÁLLVÁNY
KONZOL

HORGONYRÖGZÍTŐ HÜVELY

Horgonyrögzítő hüvely meghúzási értékei
Beton kötési ideje

Horgonyrögzítő
hüvely 130 mm

Súly

Rend.sz.

24 Std.

28 kN

0,1 kg

30.2013

48 Std.

35 kN

96 Std.

41 kN

Koszorúzsalu konzol

A megadott értékek törő
terhelések.

KORLÁTTARTÓ

Korláttartó

Horgonyrögzítő hüvelyhez

Horgonyrögzítő
hüvely
Egyszerűen becsavarható a
bebetonozott horgonyhüvelybe

Korláttartó

6,0 kg

16.1700 V

Derékszögű adapter

1,5 kg

16.1720 V

2022/23. évi termékkatalógus

Oldalsó szerelés
sarokadapterrel

• Falon
átcsavarozva:

• Saroknál a falon
átcsavarozva:

• Kész födémre
csavarozva:

• Konzolonként
2 darab a födémbe
betonozva:

sz ém
Ké föd
n
to

Rend.sz.

,,kész födém"

Zsaluzat

cm

38

Súly

,,sarok"

0

Termék

,,fali"

KONZOL
FÜGGESZTÉK

.6

Horgonyrögzítő
hüvely

KONZOLTARTÓ

ax
m

Derékszögű
adapter

KONZOLTARTÓ

be

Korláttartó

Korlátmagasság

• ideális lépcsőpofákhoz, vagy olyan szerkezeti
részekhez, amelyeknél a normál védőkorlát
rögzítése az Ön munkája során zavaró lenne

KONZOLTARTÓ

Súly

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

2,5 kg

14.2240

3,0 kg

14.2242

4,0 kg

14.2244

0,9 kg

14.2235

A „fali“ és „sarok“ konzoltartókat horganyzott 80 mm ellenanyával kapható!
• biztonságos és hosszú élettartamú kivitel tartós festékbevonattal

2022/23. évi termékkatalógus
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acélból

• Könnyen szállítható és rendkívül stabil
• Egyszerűen és gyorsan felállítható - csak egy
kézi fogantyú!
• Rácsot be kell helyezni a homokzsákhoz
• Homokzsák nélkül is rendkívül stabil a nagy
felállítási felület által
• Tüzi horganyzott, stabil és tartós kivitel
• A táblákat nem kell kifúrni vagy megsérteni
• Bármilyen formájú a tábla - az passzol
• Több tábla rugalmasan és szerszámok nélkül
felszerelhető
• Biztonság a közlekedésben és az építési helyen

Táblatartó

• Tartós, stabil kivitel
• Pirosra és fehérre festve
- így jó jelzőhatású
• Könnyen összecsukható
• Időálló csavarokkal
• Magasság 1 m
Táblatartó

Rács a ballaszthoz
(pl. betonkövek)

Rend.sz.

19 kg

20.2820

15 cm

100 cm

1 kengyellel
• 12 mm vastag köracélból
• 1 ráhegesztett kengyellel deszkatartóként
• Festett kivitel
• Stabil heggyel a földbe történő beütéshez
• Kedvező áru és gyors lezárás

40 cm

Súly

Súly

4m

KORLÁTTARTÓ OSZLOP

Ø 12 mm

Termék

Szélesség

Rend.sz.

Jelzőtáblatartó

10 kg

20.0050 V

Termék

Táblatartó

0,4 kg

20.0055 V

Korláttartó oszlop 1 kengyel

fából

Rend.sz.
20.0170

2 kengyellel

143 cm

44 cm

• Piros/fehérre festett fa
• Jól látható lezárás
• Könnyen összecsukható
• Hosszúság 6 méterig
• Horganyzott acél talpakkal

Súly
1,6 kg

KORLÁTTARTÓ OSZLOP

24 cm

ÖSSZECSUKHATÓ RÁCS

ÉPÍTÉSI LEZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSOK

ÉPÍTÉSI LEZÁRÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSOK

ÖSSZECSUKHATÓ RÁCS

JELZŐTÁBLATARTÓ

• 20 mm vastag hegyes betonacélból
• 2 ráhegesztett kengyellel deszkatartóként
• Festett kivitel
• Ideális KEMÉNY talajokhoz (zúzottkő)
• Hosszú élettartam és biztonságos lezárás

Ø 20 mm

40

Szélesség

Súly

Rend.sz.

Termék

6m

14,5 kg

20.2710

Korláttartó oszlop 2 kengyel
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Súly

Rend.sz.

4,3 kg

20.0155
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• Könnyű és mégis erős kivitel
• Stabil biztosító szeggel állítható
• Az alumíniumszerkezet miatt nincs korrózió

• Megkönnyíti a munkát!
• Megkönnyíti a tetőcserép megfelelő elosztását erőráfordítás nélkül!
• A csúszó görgőket úgy helyezték el, hogy minden
szokásos tetőléc távolságokhoz megfeleljenek
• Tartós és könnyű alumínium kivitel, ezért
gyorsan és rugalmasan használható!
• A kis önsúly miatt könnyen és gyorsan
mozgathatóak a tetőcserepek
• BIZTONSÁGOS - PRAKTIKUS - IDŐTAKARÉKOS

30

cm

cm
95

állítható 20° - 60°

cm

95 cm

• Stabil és könnyű futású görgők tömör anyagból,
amelyek körbe fogják a tetőlécet
• A tetőcserép szán mindenfajta tetőlécnél
alkalmazható az egész tetőn

20° - 60°

12

TETŐFEDŐ ÉS BÁDOGOS TARTOZÉKOK

TETŐCSERÉPSZÁN

tetőlécen mozgatható

150

TETŐFEDŐ ÉS BÁDOGOS TARTOZÉKOK

60 cm

TETŐBAK - ALUMÍNIUM

0c

Súly

Rend.sz.

6 kg

18.1870

Oldalvédelem

4,3 kg

13.1865 V

TETŐCSERÉPTARTÓ BAK –
HORGANYZOTT ACÉL
állítható 20° - 60°
• A tetőcserépbakok a tetőszarun beakasztjuk
és a feltétoszlop vízszintes helyzetben
rögzül - kész
• Ideális lerakóhely tetőcserepek, stb. számára,
• Biztonságos és gyors használat
• Az oldalvédelemmel kéményállvány alapként
vagy munkafelületként is használható a tetőn
• Beállítható minden tetődőlésszögig
20° -tól 60° -ig

80 cm

Oldalvédelem magassága 100 cm

Termék
Tetőbak - ALU

m

100 cm

20° - 60°

5
cm
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Súly

Rend.sz.

13 kg

18.1880

TETŐVÉDŐ RÁCS

13

Termék

Termék
Dachziegelschlitten

100 c

m

• Minden rács kiegészítő részek nélkül
egyenként is felhasználhatóak
• Egyszerű és gyors szerelés
• Két mozgatható rögzítés rácsonként
• Stabil, tüzi horganyzott kivitel
• Láncokat és karabinereket beleértve
• Tanúsítvány EN 13374 „B“ osztály szerint
• Megengedett 45° -os tetődőlésszögig
• Rögzítőláncokat az ár tartalmazza
• Stabil csőkeret
• Ácsszemtávolság 50 x 50 mm
• Beállítható minden tetődőlésszöghöz

Súly

Rend.sz.

Tetőcseréptartó bak

11,8 kg

18.1860 V

Magasság

Hosszúság

Rend.sz.

Oldalvédelem

4,3 kg

13.1865V

100 cm

200 cm

18.1858 V
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EN 13374 „A“ osztály szerint tanúsítva
• Tetőfelületek oldalirányú védelme - az ÖN
biztonságáért!
• Eltolható kivitel, hogy a korlát mindig közvetlenül
a tetőélnél álljon biztonságos rögzítés a
szarufánál a tető végén

Kar a kioldó mechanizmushoz

5-

25

cm

S

a

uf

r
za

• Stabil tüzi horganyzott kivitel az Ön biztonsága
érdekében

állítható
30 cm
5-

cm

38 cm

25

TETŐFEDŐ ÉS BÁDOGOS TARTOZÉKOK

• Tanúsítvány az EN 13374 „C“ osztály szerint
és ezért 60° tetődőlésszögig felhasználható
• Minden tetőn végzett munkánál alkalmazható
- még az ereszcsatorna is problémamentesen
felszerelhető
• Megfelelő hálómagasság - meredek tetők
esetében is
• Stabil tüzi horganyzott kivitel az Ön
biztonságáért

Korlátmagasság 115 cm

OROMSZEGÉLY KORLÁT

Korlátmagasság 160 cm

TETŐFEDŐ ÉS BÁDOGOS TARTOZÉKOK

TETŐVÉDŐKORLÁT

Csavarzat a
biztonságos
szereléshez

fa

ru

a
Sz

Termék

Súly

Rend.sz.

Oromszegélykorlát

12 kg

18.1895 V

OLDALVÉDŐ HÁLÓ

Termék

Súly

Rend.sz.

Tetővédőkorlát

13 kg

18.1890 V

Kioldó mechanizmus
a tetőről történő
leszereléshez

• A háló az EN 1263-1 előírása szerint vizsgálva
és tanúsítva oldalvédőként történő használatra
tető védőkorlátoknál és védőállványoknál!
• Csomómentes, tartós megmunkálás

Hálótartó fül
Korláttávolság
max. 200 cm

Méret

Védőháló

Szemméret

Szín

Rögzítő
kötél

Rend.sz.

2x5m

100 mm

zöld

12 mm

G 0374

2 x 10 m

100 mm

zöld

12 mm

G 0376

HÁLÓTARTÓ HEVEDER
• Az oldalvédő hálók legbiztonságosabb és
leggyorsabb rögzítéséhez
• Egyszerűen kezelhető - akár munkavédelmi
kesztyűvel!

Oromszegély korlát
Tető védőháló
korlát
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Termék

Rend.sz.

Hálótartó heveder

G 0377
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ÉKES ZSALUSZORÍTÓ

150 cm

45 cm

7 cm

Hosszúság 100 vagy

• Masszív kivitel minden igényes betonmunkához
• Beállítási tartomány 120 cm-ig lehetséges,
rugalmas felhasználás
• Az eltolt furatok lehetővé teszik zsaluzat
fokozatmentes beszorítását
• Elveszíthetetlen ék
• Precíz vezetés
• Szárhosszúság 45 cm
• Robusztus festett kivitel
• Szorítás ékkel

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

ZSALUSZORÍTÓK, PÁRKÁNYTARTÓK ÉS ZSALUTÁMASZOK
ALKALMAZÁSBAN

Beállítási
tartomány
0 -70 cm
0 - 120 cm

Súly

Rend.sz.

0 - 70 cm

12 kg

15.1530

0 - 120 cm

15 kg

15.1535

ALAPZSALU SZORÍTÓ
6 x 3 cm

Hosszúság 120 cm

50 cm

Beállítási tartomány

0 - 105 cm

• Beállítási tartomány 105 cm-ig
• Elveszíthetetlen ék
• Széles szorító pofa 8 cm
• Szorító hosszúsága 50 cm

Súly

Rend.sz.

12,6 kg

15.1550

cm
0 - 65
g
a
v y
cm
0 - 90
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35 cm
vagy
50 cm

CSAVAROS ZSALUSZORÍTÓ
• Könnyen beállítható kurbli segítésével
• Stabil, tüzi horganyzott kivitel
• Robusztus és öntisztító menet
(mint a horgonyrúdnál)
• 2 különböző méretben áll rendelkezésre
Beállítási tartomány

Súly

Rend.sz.

0 - 65 cm

7,2 kg

15.1575 V

0 - 90 cm

9,0 kg

15.1576 V

47

Fa 6 x 3,5 cm

menettel szabályozható

• Aknazsaluzáshoz, födém- ajtó- és falüregekhez
• Könnyű és gyors be- és leszerelés
• 12 - 35 mm vastagságú zsalufához
• Gyors és univerzális megoldás az Ön építési
helyén

• Ideálisan állítható a csavaros rendszerrel
• 4 földcövekkel rögzíthető a talajban
• Előtétfa a zsalu felszereléséhez
• Horganyzott kivitel tartós menettel (DW15 menet)
• Pontos beállítás külön időráfordítás nélkül

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

ZSALUTÁMASZ

acélból

60 cm (Rend.sz.:15.1805)

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

BELSŐ SAROK

Lyuk
36 mm
Hosszúság

Szorító

Súly

Rend.sz.

20 cm

1

2,0 kg

15.4402

40 cm

1

3,0 kg

15.4404

Termék

Súly

Rend.sz.

80 cm

2

5,5 kg

15.4408

Zsalutámasz 60 cm

7,5 kg

15.1805 mW.

120 cm

3

8,0 kg

15.4412

Földcövek

0,6 kg

23.2910 V

50 - 64 cm (Rend.sz.:15.1805)

OSZLOPZSALU SZORÍTÓ

AKNAÁLLVÁNY TARTÓFEJ

• Gyors és egyszerű módja a derékszögű
oszlopok zsaluzásának
• Minden szorító két derékszögből áll és négy
ékből
• Fokozatmentesen beállítható az ékek beütésével
az eltoltan elhelyezett nyílásokba

• A munkaállvány felállításának legbiztonságosabb
módja az aknában (liftakna stb.)
• Egyszerűen fúrjon egy lyukat a meglévő falba,
és helyezze be a tartófejet - kész!

cm

ø 2 cm

11
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Oszlop mérete

Súly

Rend.sz.

Termék

25 x 25 cm - 80 x 80 cm

17,0 kg

15.1655

Aknaállvány tartófej
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Súly

Rend.sz.

2,6 kg

14.8005
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állítható

ZSALUKONZOL
Használat
pl. útépítésben

• Hajlatok és kiugrások zsaluzatának
elkészítéséhez munkapódiummal és korláttal
egyidejűleg
• Használható az útépítésben, mélyépítésben,
hídépítésben, házépítésben (erkélyek), stb.
• A menetes orsó által a ferde falak is
kiegyenlíthetőek
• Rögzítés vízszintes helyzetben
• Stabil tüzi horganyzott kivitel
• Választás szerint oldalvédelemmel vagy anélkül
alkalmazható

Tartó az
oldalvédelemhez

Beton

5-40

cm

0-40 cm

• Felületek zsaluzatának kialakításához
használható
• Választás szerint oldalvédelemmel vagy anélkül
alkalmazható
• Tüzi horganyzott kivitel
• Stabil és könnyen kezelhető rögzítés ékkel

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

ZSALUKONZOL

Termék

Súly

Rend.sz.

Zsalukonzol

15,0 kg

15.1826 V

Oldalvédelem

4,3 kg

13.1865 V

Betonozandó födém
betonvastagsága

Konzolok közötti
maximális távolság

20 cm

1,50 m

30 cm

1,15 m

40 cm

0,80 m

50 cm

25° 10°

Oldalvédelem 100 cm

120 cm

ÚJ!

min. 5 cm
max. 70 cm

45 cm

40 cm

Tartó az
oldalvédelemhez
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cm

Súly

Rend.sz.

Zsalukonzol
0 - 40 cm

5,6 kg

15.1822 V

Oldalvédelem

4,3 kg

13.1865 V

KOSZORÚZSALU TÁMASZ
• Egyszerű szerszám a födémek, stb. zsaluzásához
• A falon történő rögzítés tetszőleges feszítő zárral
megoldható
• Pontos magasságbeállítás a hosszanti nyílás
segítségével történik

ca. 50 cm

70 cm

5

Termék

2022/23. évi termékkatalógus

Súly

Rend.sz.

3,6 kg

15.1830
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GYORSAN KIOLDÓ SZERELŐBILINCS

HORGONYRUDAKHOZ 15 mm

5 - 1 O mm köracélokhoz

HATSZÖGLETŰ ANYA

KÉTSZÁRNYAS TALPAS
ANYA

• 30 mm-es villáskulcshoz

• 30 mm-es villáskulcshoz

80 mm

80

max. 90 KN

• Megfelelő minden 5-10 cm-es köracélhoz
• Stabil kivitel erős ékkel
• Az ék leválaszthatatlanul csatlakozik a
bilincshez, hogy ne lehessen elveszíteni
• A rapid feszítővel lehetséges a zsalu egyszerű
beszorítása

m

m

max. 90 KN

Súly

Hosszúság

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

0,23 kg

52 mm

30.0104 V

0,63 kg

30.0128 V

SZÁRNYAS ANYA

KÉTSZÁRNYAS TALPAS
ANYA

• 30 mm-es villáskulcshoz

• 30 mm-es villáskulcshoz

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

ANYÁK ÉS ELLENLEMEZEK

100 mm

m

0m

10

max. 90 KN

max. 90 KN

Súly

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

0,41 kg

30.0124 V

0,75 kg

30.0121 V

120 x 120 mm

• 30 mm-es villáskulcshoz
• 10° hajlás

FESZÍTŐDŰBEL
• Zsaluk
biztonságos
rögzítéséhez
sziklákhoz, stb.

120 mm

KOMBI TALPAS
ANYA

Termék

max. 90 KN

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

30.0142 V

0,26 kg

30.1535

55 cm

Súly
1,25 kg

15 mm

2,0 kg

15.1582

• Rendkívül stabil kialakítás
• A hosszú hegy megkönnyíti a beütést a földbe
• Szöglyukak és felfekvés a talajon
• Gyors szerelés – gyors zsaluzás!
• PIROS festett kivitel

15 mm
17 mm

• Menetemelkedés
10 mm
• Menet
DW 15
• Megrendeléskor kérjük a kívánt hosszúságot
megadni!

52

15.1580

Rapid feszítő

ÚJ!
30 cm

• Magátmérő
• Külső átmérő

Rend.sz.

0,4 kg

ZSALUTÁMASZTÓ OSZLOP

max. 90 KN

HORGONYRÚD

Súly

Rapid kapocs

Hosszúság az Ön kérése szerint (max. 6 m)

Súly

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

1,5 kg/lfm

30.0001

6,0 kg

15.1715
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• 50 %-al rövidebb szerelési idő
• 2/3 -al kevesebb anyagfelhasználás
• Mindenféle alátámasztás megszűnik
• Minden lépcsőfajtához felhasználható

Fapalló
4 x 10 cm

Termék

Hullámrács

Dübel/
csavar

Borítás 9 mm

Cső 1/

1/4‘

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A LÉPCSŐHÁZZSALUHOZ
ÉS A LÉCSŐFOK ZSALUHOZ

Teleszkópos
cső

Rögzítő
csavar

Méretezés irány és méretléccel
történik

Rend.sz.

Alapkészlet horganyzott

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

LÉPCSŐ ZSALU

Cső 1‘

A fő tartókat vagy élfákat 80 x 8 mm-es tiplivel kell a falon rögzíteni.

15.2300 V

2,8 m-es szintmagasságig
21 db teleszkópcső 92 - 144 cm

15.2330 V

6 db teleszkópcső 107 - 167 cm

15.2335 V

8 db hullámrács 125 x 62 cm

15.2342 V

3 db hullámrács 62 x 62 cm

15.2340 V

20 m zsaluborítás 10 mm

15.2345

2

1 db Euro tároló

17.1722 V

Termék

Ezután beépítjük és rögzítjük a „belső szemet“

Rend.sz.

Kiegészítő készlet horganyzott

A teleszkópcsöveket az élfához rögzítjük 35 mm-es
tetőlemez szeggel kb. 30 cm-es távolságban.

15.2305 V

3,5 m-es szintmagasságig
5 db teleszkópcső 92 - 144 cm

15.2330 V

3 db teleszkópcső 107 - 167 cm

15.2335 V

5 db hullámrács 125 x 62 cm

15.2342 V

2 db hullámrács 62 x 62 cm

15.2340 V

10 m zsaluborítás 10 mm

15.2345

2

LÉPCSŐFOK ZSALU

85 -1

50 c

m

A teleszkópcsövek rögzítése
lentről felfelé haladva történik

A flexibilis hullámrácsokat a
teleszkópcsövekre kell helyezni
és a csavaró huzallal rögzíteni.

A lépcsőborítás rárakjuk a
hullámrácsra és megfelelő méretre
vágjuk. A rögzítés a
teleszkópcsövekre csavaró huzallal
történik.

A vasalatot ill. a vasakat megfelelő
távolságtartókkal kell lerakni és
rögzíteni (42 folyóméter 8 mm-es
köracél és kb. 8 m2 vasalat Q131)

A kihúzható horganyzott
lépcsőfokokat 65-ös szögekkel
rögzítjük a lépcsőfokhevedereken.

Ezt követően B25-0-16-os
szemcséjű betont öntünk
35 - 40 cm-es szétterülési mérettel
a lépcsőfokokba.

18 cm

• Fokozat nélküli hosszúságállítás 85-150 cm között
• Szögprofil oldalt szöglyukakkal
• Lépcsőfokok zsaluzásához 18 cm fok magasságig

54

Súly

Rend.sz.

7,9 kg

15.1845 V
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• Födém és padló közötti kifeszítés rugós
lábelem által
• Tolható, önfeszítő rugó lehetővé teszi a
mérőzsinór fokozat nélküli beállítását

• Alkalmazható minden építési helyen, ahol építési
törmelék, téglahulladék, tetőzsindely, stb. keletkezik
• Az ütésálló műanyag használatával nagy és éles
köveknél is helytáll
• Nem zavarja a szomszédokat a szél által felkapott por
• Hatékony munka, mivel az építési törmelék pontosan
az erre a célra szolgáló konténerbe kerül
• A csövek egymásba csatlakoztathatóak, és ezért
szállításnál és tárolásnál helytakarékosak
• Extra erős láncokkal és karabinerekkel

Ø 40 cm

rugós
lábelem

Termék

Súly

Rend.sz.

2,1-3,8 m

8,0 kg

14.1200

max.
100 c
m

• Lábelem a könnyű kezeléshez

KÉZI CSÖRLŐ
ZSINÓRÁLLVÁNY

Zsinórállvány 2m
Komplett készlet

Súly

Rend.sz.

12,6 kg

23.2900 V

1 x Állványrúd 2 m
1 x Deszkatartó N
1 x Egyes láb 75 cm
1 x Egyes láb 90 cm
2 x Földcövek
Megnevezés
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Hosszúság

Átmérő

Súly

Rend.sz.

110 cm

50 / 40 cm

11 kg

14.6300

beleértve a toldalékrészt

• A csöveket a talajon egyenként össze lehet kötni és fentről csörlővel
felhúzni
• A kézi csörlőt a toldalék résszel egyszerűen csatlakoztatni
kell a mellvédkeretnél
• Kötélhosszúság 20 m
Súly
Rend.sz.

• A zsinórállvány áll egy 48 mm-es csőből
ráhegesztett földcövekkel
• Két mozgatható egyes lábbal
• Egy deszkatartóból a simítóléc rögzítéséhez
• Problémamentes felállítás, gyors és egyszerű
szerelés, magas állóképesség
• Szállításnál és tárolásnál a szállító paletta
gondoskodik az áttekinthetőségről és a rendről

Megnevezés

12,4 kg

14.6320 V

MELLVÉDKERET

20
Fa cm
lva - 6
sta 5
gs cm
ág

• A mellvédkeret alkalmas az állványhoz való rögzítésre, vagy az
ablakkorlátra, stb. történő akasztásra
• A mellvéd vastagsága 5 cm-enként
20-65 cm-ig beállítható
Súly

Rend.sz.

17 kg

14.6350 V

KOPTATÓ BETÉT

BETÖLTŐ TÖLCSÉR

• Éles és nehéz törmelékeknél a törmelékcsúszdába
kell illeszteni, hogy a csövek élettartamát az íves
részeknél jelentősen meghosszabbítsa
• Horganyzott acéllemez

• A betöltő tölcsért a mellvédkeretre kell
helyezni
• A széles nyílás segítségével lehetővé válik a
talicskával történő egyszerű betöltés

Súly

Rend.sz.

Állványrúd 2 m

5,0 kg

23.2902 V

Deszkatartó N

0,8 kg

23.2904

Egyes láb 90 cm

2,9 kg

23.2908 V

Egyes láb 75 cm

2,7 kg

23.2906 V

Földcövek

0,6 kg

23.2910 V

Rend.sz.

Súly

Rend.sz.

Szállító paletta (24 darabhoz)

51,0 kg

23.2915 V

14.6335 V

7,0 kg

14.6310
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ÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK CSÚSZDA

Ø 50 cm

max. 110 cm

ZSALUZÁS ÉS TARTOZÉKOK

Zsinórtámasz használat közben

ZSINÓRTARTÓ

2022/23. évi termékkatalógus
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ÉPÍTÉSI LÉPCSŐ

állítható szélesség

• Az Ön értékes szerszámainak hatékony
védelme érdekében!
• 66 - 100 cm-ig állítható szélesség
• Stabil kivitelezés a fokozatmentes
szélességbeállítással
• A kézi fogantyú lakattal zárható
• Az ajtó kiemelése zárt állapotban nem
lehetséges
• Ideális a szerszámok, gépek, stb. ideiglenes
elzárására az építkezéseken

Súly
49,0 kg

Kivitel
festett

• A lépcső hosszúsága tetszés szerint rövidíthető vagy hosszabbítható. Az egyes lépcsőfokok leszerelhetőek
• A két oldalon található cső lehetővé teszi a végeknél az oldalvédelem gyors behelyezését és azután a
korlát rögzítését.
• Összecsukva befér minden gépkocsiba.
Lépcsőfok:

14 db

Kivitel

Rend.sz.

Fokmagasság:

19 cm

34 kg

alumínium

14.2800 A

Fokszélesség:

22 cm

55 kg

horganyzott acél

14.2800 V

Teljes szélesség:

95 cm

4,3 kg

horganyzott acél

13.1865 V

Fagerendához:

8 x 12 cm (építkezésen)

Termék

Súly

49,0 kg
49,0 kg
49,0 kg

ÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK

ÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK

ÉPÍTÉSI AJTÓ

Rend.sz.
14.2900

Az ajtó szélességének beállítása két kívülről nem
elérhető csavarral történik.
Az ajtókeret beállítása az ajtónyílásba csak belülről
látható csavaros szorítóval történik.

Fokmagasság 19 cm

Ös
s

ze

se

n

14

lép

cs

őf

ok

Az ajtót belülről és kívülről fogantyúval látták el és
lakattal zárható.

s
Fok

Telje

s szé
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• Felnyitható és lakattal lezárható ajtóval
• A hátoldalon ablak található, hogy az optimális
fényviszonyokat biztosítsa
• Tervtartó táskával
• Erős, tüzi horganyzott acélszerkezet
• Minden, amire a munkavezetőnek szüksége van,
pontosan ott is van, ahol azok szükségesek
- a zsaluzatnál
• Magasságban külön-külön állítható lábak
• Ideális kapcsolási tervekhez, mérőeszközökhöz, stb.
• A szintek váltásakor az egész tervkonténer daru
segítségével áthelyezhető!

Súly

Rend.sz.

Tervkonténer

76 kg

21.1150V

Kiegészítő alsó lemez

20 kg

21.1155V

Munkafelület mérete
89 x 125 cm

A behúzható lábaknak köszönhetően a
tervkonténer egyszerűen és
helytakarékosan szállítható és tárolható.
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Munkafelület magassága
max. 123 cm

Megnevezés

SZÁLLÍTÓ-, TÁROLÓLÁDÁK ÉS KONTÉNEREK

TÁROLÓ KALODÁK ÉS RÁCSOS TÁROLÓ KONTÉNEREK ALKALMAZÁS KÖZBEN

Magasság felnyitott ajtónál 195 cm

ÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK

TERVKONTÉNER

Kiegészít alsó
lemez opcionálisan
kérhető

2022/23. évi termékkatalógus
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Teherbírás
15 kN

• Tároló keret 48 mm-es csőből
• Rácsszemméret max. 50 mm
• Padló fából
• Festett vagy tüzi horganyzott kivitelben
kapható

cm

Teherbírás
15 kN

100 c

m

Bármilyen méretben gyártunk.

153 cm

m

c
97

Rend.sz.

27,8 kg

17.1720

84 cm

100 c

m

Minden méret külső méret.

TÁROLÓ KALODA
HOSSZÚ ANYAGOKHOZ

nyitott ajtó

Minden méret külső méret

Rend.sz.
17.1750

2022/23. évi termékkatalógus

9

153 cm

Teherbírás
10 kN

m

84 cm

cm

255 c

85 cm
Súly
70 kg

7 cm

ÚJ!
11
3

• Ideális hosszú csövekhez, lemezekhez vagy
lécekhez
• Hosszú alátámasztás további közbenső
támasztékokkal, hogy megakadályozzák az áru
megereszkedését
• Stabil és építési helynek megfelelő kialakítás
daruhoroggal
• További biztonság a kaloda használatakor
a 4 támasztócsőnek köszönhetően

Súly

Rend.sz.

54 kg

17.1716

RÁCSOS TÁROLÓ
NYITHATÓ AJTÓVAL
• Tároló keret 48 mm-es csőből
• Rácsszemméret max. 50 mm
• Oldalán nyíló ajtóval, így könnyen kiüríthető
• Fa padlóval

Teherbírás
15 kN

• A kiegészítő középtámasz gondoskodik a
maximális stabilitásról és tartósságról
• Négy stabil emelőszem a daruval történő
biztonságos és egyszerű felemeléshez
• A lábaknál nagy kerek lemezek a biztonságos és
gyors rakodáshoz
• Kompletten 48 mm-es acélcsőből
• Festett vagy tüzi horganyzott kivitelben kapható

Súly

Minden méret külső méret

Teherbírás
15 kN

100 cm

17.1710

cm

cm

Rend.sz.

m

80

Súly
23,6 kg

80

100 c

EURO TÁROLÓ KALODA
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60 cm

60 cm

• Tároló kaloda 48 mm-es acélcsőből
• Négy daruhorog a daruval történő emeléshez
• Alapmagasság 12 cm
• Festett vagy tüzi horganyzott kivitelben kapható

RÁCSOS TÁROLÓ

SZÁLLÍTÓ-, TÁROLÓLÁDÁK ÉS KONTÉNEREK

Minden méret külső méret
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SZÁLLÍTÓ-, TÁROLÓLÁDÁK ÉS KONTÉNEREK

Minden méret külső méret

TÁROLÓ KALODAL

Teherbírás
15 kN

2022/23. évi termékkatalógus

Súly

Rend.sz.

67,5 kg

17.1718

EURO TÁROLÓ LÁDA
• 50 x 50 x 4 mm-es vasráccsal és az alapváz
48 mm-es acélcsőből
• Stabil fa padlóval, amely sérülés esetén könnyen
kicserélhető
• A felső perem szögvassal megerősítve
• Négy stabil emelőszem a daruval történő
biztonságos és egyszerű felemeléshez
• Festett vagy tüzi horganyzott kivitelben kapható

Súly

Rend.sz.

58 kg

17.1722

63

• A tárolókeret 48 mm acélcsőből áll
• Cserélhető oldalfalak fából
• Kedvező áru és rugalmas

ÚJ!

Termék
Rácsos tároló 120 x 80 cm

Súly

Rend.sz.

70 kg

17.1740 V

80

cm

80

cm
120

100 c

m

cm

ALKATRÉSZTÁROLÓ

Termék

Súly

Rend.sz.

Fa tároló láda

63 kg

17.1712

SZÁLLÍTÓ-, TÁROLÓLÁDÁK ÉS KONTÉNEREK

• Stabil tároló EURO-raklap méretben
• Könnyű hozzáférés a lenyitható
félfalnak köszönhetően
• Egymásra rakható és biztonságosan szállítható
• Robusztus tároló extra erős ráccsal az
építkezéshez

60 cm

FA TÁROLÓ LÁDA

73 cm

SZÁLLÍTÓ-, TÁROLÓLÁDÁK ÉS KONTÉNEREK

RÁCSOS TÁROLÓ 120 X 80

TÖRMELÉKKONTÉNER 900 L

• Tökéletes tároló szerszámokhoz, gépekhez,
üzemi eszközökhöz, alkatrészekhez, stb.
• Peremezett lemez a legjobb stabilitáshoz
• A lehajtható oldalfal által egymásra rakott
helyzetben is kivehetőek a részek
• Festett vagy tüzi horganyzott kivitel
• EURO raklap - mérete (120 x 80 cm)
• Tetővel is egymásra rakhatóak

• Térfogat 900 liter
• A törmelékkonténer megoldja az Ön tárolási és
szállítási problémáit az építési törmelékkel,
hulladékkal, stb.
• Daruval vagy targoncával is mozgatható
• Billenőszerkezettel együtt ideális a szállításhoz és
a kiürítéshez mind a szabadban, mind ipari
csarnokokban, stb. is
• Tetővel is egymásra rakhatóak

m

m
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Termék

Súly

Rend.sz.

Alkatrésztároló
nyitható oldalfallal

77 kg

17.1920 V

Tető
a tárolóhoz

15 kg

17.1915 V

2022/23. évi termékkatalógus

Teherbírás
15 kN

80 cm

80

120 c

120 cm

cm

73 cm

c
100

Teherbírás
15 kN
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Termék

Súly

Rend.sz.

Törmelékkonténer

98 kg

17.1760

Billenőszerkezet

52 kg

17.1765

Tető a törmelékkonténerhez

13 kg

17.1770 V
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ÚJ!
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éret

belső m

éret

• Alapszerkezet stabil idomcsőből a nagy
teherbíráshoz
• Borítás körben stabil lemezzel
• Egymásra rakható tetővel vagy anélkül
• A tető ferde részei külön felhajthatóak, hogy
egymásra rakott helyzetben is a részeket ki
lehessen venni vagy be lehessen rakni
• Targoncával vagy daruval áthelyezhető

100 cm

90 cm belső
m

SZÁLLÍTÓ-, TÁROLÓLÁDÁK ÉS KONTÉNEREK

TÖBBFUNKCIÓS TÁROLÓLÁDA

Térfogat

Súly

Rend.sz.

350 L

50 kg

18.1805

Többfunkciós tároló láda

850 L

100 kg

17.1810

Többfunkciós tároló láda

1250 L

120 kg

17.1815

35 kg

17.1820 V

Többfunkciós tároló láda

Tető 850 L & 1.250 L
ládákhoz

350 L

60 cm belső méret

Termék

50 cm belső m

éret

1.250 L

850 L

850 L

850 L és 1.250 L
tárolók tetővel vagy
tető nélkül is
egymásra rakhatóak.

Ideális belső munkákhoz!
A jól átgondolt formátumnak és a
füleknek köszönhetően ez a 360 literes
tároló minden 80 cm-es belső átmérőjű
szabvány szélességű lakásajtón átfér.
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1.250 L
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TÁMOSZLOPTARTÓ FELLÉPŐVEL
• Könnyű zsaluzás a 3 integrált lépcsőnek köszönhetően
• 4 láb a biztonságos helyzetért magasabb födémtámaszok esetén is
• Összecsukható, horganyzott kivitel

BETONACÉL HAJLÍTÓ
• Az ideális szerszám a betonacél gyors
és raktározásra alkalmas hajlításához
12 mm-es vastagságig
• A betonacélhajlítót helyezzük a köracélra
és a kar lehajtásával hajlítsuk meg a köracélt
• Nincs többé időigényes bemérés és
utómunkálat
• Fokozatmentesen állítható a magasság
a beton és a hajlóél között 10–35 cm-ig

68
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DESZKATARTÓ OSZLOP

2 kengyellel

SAROKTARTÓ

6 kengyellel

• 42 mm acélcsőből áll
• Két ráhegesztett kengyellel
deszkatartóként
• Lámpatartó a legfelső kengyelen
• Kompatibilis a közlekedési terelők
műanyag lábaival
• Magasság 1 m

• 42 mm-es acélcsőből áll
• Hat ráhegesztett kengyellel
deszkatartóként
• Lámpatartó a legfelső
kengyelen
• Kompatibilis a közlekedési
terelők műanyag lábaival
• Magasság 1 m

BETONBOY

DESZKATARTÓ

a tökéletes betonozáshoz

6 kengyellel

• Beton, stb. ... egyenletes
eloszlatásához
• Mindenhol, ahol a gépek túl
nehezek és nehézkesek

• 20 mm vastag hegyes
betonacélból
• 6 ráhegesztett kengyellel
deszkatartóként
• Magasság 1,43 m

RÁCSOS TÁROLÓ

HATÁRJELZŐ

egymásra rakható keret

különböző kivitelek

• Speciális méreteket is
gyártunk
•Pontosan az Ön raktárához
igazítva!

• Minden elképzelhető
kivitel lehetséges!
• Földmérési munkák során
használatos

ZSALUTÁMASZ

TARTÓÁLLVÁNY

csavaros, állítható

különböző szélességek

• Alapok, födémek, stb.
zsaluzásához
• Menettel állítható

• Ideális szállító és tároló
állvány oszlopokhoz,
burkolatokhoz stb.

2022/23. évi termékkatalógus
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KÉRÉSRE KÜLÖNBÖZŐ TERMÉKEKET GYÁRTUNK:
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pirosra és fehérre festett

kommunális járművekhez hulladéklerakóknál

• Jól látható és könnyen
kezelhető
• Stabil kivitel tömör fenyőből

• Megakadályozza a puha vagy laza talajba
történő süllyedést
• Különböző gépekhez

1.) Alkalmazás:
Valamennyi ajánlat, ha másként nem állapodnak meg, minden kötelezettség nélküli. A szerződések a szállítás fajtája és terjedelme vonatkozásában számunkra csak a
megrendelés visszaigazolásunk által válnak kötelező érvényűvé. A szállítási kötelezettség csak a megrendelés szabályos visszaigazolása után lép érvénybe.

g
ssé
éle
Sz 0 cm
6

2.) Árak:
Az árak a gyárban átvéve és mindenkor csak az ajánlatkérésben szereplő mennyiségre érvényesek. A szerződés megkötésétől számított négy hónap időtartamra a
szerződéskötéskor érvényes árak az irányadóak. A szerződés megkötése után a négy hónap letelte után a szállításkor érvényben lévő árak érvényesek. A közösségi országokon
belül történő szállításokat az egységes piaci általános forgalmi adóról szóló törvény szerint számlázzuk, rendelkezésre álló uniós adóazonosító szám esetén általános forgalmi
adó nélkül, egyéb esetben a törvényesen előírt mértékű általános forgalmi adóval.
3.) Fizetési feltételek:
a.) Számláink kifizetése a számla dátumától számított 30 nap határidővel érvényes minden levonás nélkül. A számla dátumától számított 14 napon belül történő kifizetésnél a
szállítási feltételek szerint pénztári kontót biztosítunk.
b.) Számunkra ismeretlen vállalattól referenciákat kérhetünk. Külföldre történő szállítások a legjobb referenciák, akkreditív vagy dokumentumok ellenében. Ha a szerződés
megkötése után olyan körülmények jelentkeznek, amely alapján a megrendelővel szembeni követelések biztonsága kétségesnek tűnik, akkor előlegfizetést kérhetünk.
c.) Fenntartjuk a jogot a beszedett váltót indoklás nélkül, mint nem megfelelő fizetőeszközt mindenkor visszautasítani, és azonnali kifizetést követelni.
d.) Ha a megrendelő egy számlával fizetési késedelembe kerül, akkor ennek az eredménye, hogy minden többi és nyitott számla azonnali esedékessé válik.
e.) A megrendelő nem jogosult a kifizetéseket minőségi és mennyiségi kifogások miatt visszatartani, kivéve ha a visszatartott kifizetés megfelelő arányban van az érvényesíteni
kívánt hiányosságokkal.

BIZTOSÍTÓ SZEG

lánccal és gyűrűvel, vagy anélkül
• A kivitel az Ön
specifikációihoz igazítható
• Szabadon választott átmérő
• Horganyzott vagy festett

ACÉL ALAPZAT

nagy víz- és olajszivattyúk létesítéséhez
• A motortengely és a szivattyú tökéletes és
tartós beállításához
• Rezgésálló és stabil kivitel

DESZKATARTÓ OSZLOP
3 vagy 4 deszkához
• Útépítési területek
biztosításához fa
deszkákkal
• Stabil szerkezet
• Egyszerű szerelés

BETONLEHÚZÓ BAK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK:
Valamennyi szállítás és szolgáltatás a következő általános üzleti feltételeink alapján történik, akkor is, ha egyes esetekben erre külön nem hivatkozunk. Ezek csak egyes
szerződések megkötéskor külön megállapodással zárhatóak ki részben vagy egészében. A megrendelő általános szerződési és üzleti feltételei, különösképpen a vásárlási
feltételei a mi szállításainkra és szolgáltatásainkra nem érvényesek, kivéve, ha azokat kifejezetten elfogadtuk. Azok nem köteleznek minket, akkor sem, ha egyes esetekben
Önöknek külön nem tiltakozunk. Ha a megrendelő a megrendelés visszaigazolásunknak, annak kézhezvételétől számított egy héten belül nem mond ellen, az üzleti feltételeink
teljes terjedelemben és korlátozás nélkül elfogadottként érvényesek. Szállításaink és szolgáltatásaink átvétele minden esetben üzleti feltételeink elfogadását is magába
foglalja minden fenntartás nélkül és a megrendelő saját előírásszerű feltételeiről történő lemondással együtt. Ugyanez érvényes az előlegfizetésre vagy a megrendelő által
történő első kifizetésre.
Részletesen a következők érvényesek:

SPECIÁLIS TERMÉKEK

KERÉKSZÉLESÍTŐ

Magasság 100 cm

SPECIÁLIS TERMÉKEK

ÖSSZECSUKHATÓ TARTÓ

EMELŐ & SZORÍTÓ BERENDEZÉS

egyszerűen a tökéletes betonfödémekhez

födémszereléshez

• Stabil kialakítás
professzionális használatra
• Durva és finom
magasságbeállítás

• Fagerendák, szelemenek, szarufák,
panelek, mennyezeti elemek, stb.
emeléséhez vagy leengedéséhez
• A fejrészben nyomórugó található a
födémlemezek odaszorításához
• Megengedett emelési teher: 100 kg

4.) Szállítások:
a.) A szállítás gyárból vagy raktárról történik. A szállítás a vevő költségeire és kockázatára történik, olyan szállítások esetében is, amelyeket frankó címzett telephelye és a saját
szállító személyzet bevonásával történik. A szállításra vonatkozó határozott meghagyás nélkül bizonyos mérlegelés alapján, azonban minden kötelezettség nélkül a legolcsóbb
szállítást választjuk.
b.) Amennyiben a megállapodás szerinti szállítási határidőt nem tudjuk tartani, a megrendelőnek megfelelő póthatáridőt kell biztosítani az írásbeli értesítés napjától kezdve
és a szerződésből származó jogokat csak a póthatáridő lejárata után lehet érvényesíteni. Ez nem érvényes, ha részünkről szándékosság vagy súlyos gondatlanság áll fenn.
Üzletmeneti zavarok, különösképpen munkássztrájk, valamint kizárások, illetve vis major esetén mind nálunk, mint beszállítóinknál ennek megfelelően meghosszabbodik a
szállítási határidő. A megrendelőnek ebből kifolyólag nem származhatnak kártérítési igényei. Visszalépésre a megrendelő csak akkor jogosult, ha ezekben az esetekben a
megállapodás szerinti szállítási határidő lejárta után Írásban figyelmeztetést küld, és ez után a megrendelő figyelmeztető levelének megérkezése után nyolc héten belül a
szállítás nem történik meg a megrendelő részére. A megrendelő kártérítési igénye ebben az esetben nem áll fenn.
C.) Ha a szállítás más okokból nem történik meg, és késedelembe kerülünk, akkor a megrendelő bejelentheti a visszalépését a szerződéstől és csak súlyos gondatlanság és
szándékos magatartás esetében követelhet tőlünk kártérítést.
d.) Minket akkor illet meg a visszalépési jog, ha a megrendelő hitelképességétől függő tényekről helytelen információkat közölt, vagy kifizetéseit megszüntette, illetve vagyonára
csőd- vagy fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeztek. Akkor is jogosultak vagyunk a szerződéstől való visszalépésre, ha olyan körülmények váltak számunkra ismertté,
amelyek a szerződés megrendelő által történő szabályos teljesítését kizárják, vagy késleltetik.
5. Szavatosság:
a.) Látható hiányosságokat a szállítás után nyolc napon belül kell írásban bejelenteni. Látható hiányosságok miatti későbbi garanciális igények már nem vehetőek figyelembe.
Minden más garanciális igény az átadás után hat hónappal elévül.
b.) Továbbá a következő kikötésekkel vállaljuk a garanciát: Olyan károk esetében, amelyek hiányos kivitelezés, vagy rosszabb minőségű anyag használata miatt igazolhatóan a
szállítás előtt keletkeztek, a kártérítést olyan mértékben vállaljuk, hogy a darabot saját belátásunk szerint újra cseréljük, vagy saját költségünkre utólag kijavítjuk. A műveletek
elvégzésére a megrendelő megfelelő időt és alkalmat biztosít, egyéb esetben mentesülünk az utólagos javítás felelőssége alól. A megrendelő igényei az adásvételi szerződés
érvénytelenítésére (módosítás) vagy a vételi ár csökkentésére (árleszállítás) kizártak, kivéve akkor, ha a pótszállítás, vagy az utólagos javítás a megadott határidőn belül nem
lehetséges. Az 1988 évi osztrák termékszavatossági törvény határozataiban megadottakon túlmenő semmilyen garanciát nem vállalunk.
6. Garancia:
a.) Minden általunk szállított áru valamennyi számlakövetelésünk hiánytalan teljesítéséig, beleértve valamennyi folyószámla egyenleg követeléseket, a mi tulajdonunk marad,
harmadik félnek történő elidegenítés után is. A tulajdonjog fenntartás alá tartozó áruk továbbértékesítése rendes üzletmenetben megengedett. Az elidegenítés által keletkezett
követelések, beleértve valamennyi folyószámla egyenlegkövetelést, részünkre átengedik. A részünkre előre átengedett követelések a megrendelő csődje esetén az akkor
meglévő kauzális egyenlegekre is vonatkoznak. Amennyiben az átengedett követelés összege a biztosítandó követelést több mint 20 %-al meghaladja, a követelést meghaladó
összeget felszabadítjuk.
b.) Fizetésképtelenségi vagy csődeljárás esetén a megrendelő köteles, az árut a harmadik fél által történő eljárás elindítása előtt táblával vagy egyéb módon, mint a mi
tulajdonunkat felismerhetővé tenni. Amennyiben részünkről követelések állnak fenn, jogosultak vagyunk a megrendelőtől mindenkor felvilágosítást kérni, hogy melyik
tulajdonjog fenntartással szállított áru van még a tulajdonában és hol található.
Továbbá jogosultak vagyunk, ezeket az árukat mindenkor a helyszínen, ahol található, megtekinteni és visszaszállítani.
c.) A megrendelő viseli a kockázatot az általunk szállított árura és köteles azt gondossággal megőrizni és elveszés ellen (lopás, tűz, stb…) megfelelően biztosítani. Megrendelő
már előre lemond a javunkra a biztosítással szembeni követelésekről kár esetére vonatkozóan és pedig egy részösszegben az általunk tulajdonjog fenntartással szállított áru
vételárának nagyságában. Ez érvényes akkor is, ha a biztosítás a teljes kárt nem teljes mértékben fedezi, úgy hogy ilyen esetekben a kártalanítás nem a részösszegben történik.
d.) Ha a szállított árukat egy másik dologgal oly módon összekapcsolják, hogy annak a dolognak a lényeges alkotórészévé válik, akkor a megrendelő már most az egymással
összekapcsolt dolgok értékének arányában közös tulajdonjogot biztosít ezen a dolgon, amelyet számunkra rendelkezésre fenntart. Az általunk szállított dolog ingatlannal
történő összekapcsolása esetén a megrendelő kérésünkre köteles számunkra ebben az időpontban fennálló és jövőbeni követeléseinkre az üzleti kapcsolat keretén belül
megfelelő biztosítékod adni. A megrendelő köteles harmadik fél hozzáféréséről, különösképpen az elzálogosításról, stb. a leggyorsabb módon minket értesíteni.
e.) Az árunk vonatkozóan az elzálogosítás vagy a biztosítékként történő átruházás kizárt. A megrendelő továbbértékesítésből származó követeléseiről a már most minden
járulékos joggal javunkra lemond, mindegy hogy az áru, amelyre tulajdonjogunkat fenntartottuk, szállítása feldolgozás nélkül vagy feldolgozás után, illetve külön vagy együtt
más tárgyakkal történt. Az utóbbi esetében a követelésről az általunk szállított áru értékének arányos hányadában javunkra lemond. A megrendelő köteles továbbértékesítés
esetén a megrendelő nevét és címét mindenkor kérésre megadni. A megrendelő által teljesítésképpen vagy fizetés helyett beszedett váltó követelésekről már most javunkra
lemond. A váltó átadásával úgy téríti meg, hogy a megrendelő az átvett váltót számunkra megőrzi. A javunkra lemondott követelések biztosítékként szolgálnak valamennyi
követelésünknél, beleértve a jövőbelieket is.
f.) Ha a vételár kifizetésével összefüggésben a megrendelő által váltószerű kötelezettség jön létre, akkor nem szűnik meg a tulajdonjog fenntartás, valamint az áruszállításokból
származó és ennek alapját képező követelés a megrendelő, mint intézvényezett által történő váltóbeváltás előtt.
7.) Megállapodások:
a.) Valamennyi beleegyezés és megállapodás, telefonon és táviratban vagy telexen történő megegyezés, amelyek az előző feltételekkel ellentmondásban állnak, vagy erre
irányulnak, valamint bármilyen módosítás, különösképpen a fizetési feltételekre vonatkozóan, ha azokat érvényesíteni kívánják, részünkről kifejezetten írásos megerősítést
tesznek szükségessé. Ez érvényes különösképpen valamennyi szóbeli megállapodásra és üzletkötőink megállapodásaira is. Ez érvényes általános üzleti feltételeink
változtatásaira vagy kizárásaira is. Azokat az esetleges vásárlási feltételeket figyelmen kívül hagyjuk, amelyek azoknak az általános üzleti feltételeinknek ellentmondanak,
amelyeknek kétséges esetben elsődlegesen érvényesek. Ezeknek az üzleti feltételeknek, különösképpen a fizetési feltételeknek az egyoldalú módosítása a megrendelő által
nem megengedett és számunkra nem kötelező érvényű. Szállításaink vagy szolgáltatásaink kereskedelmi lebonyolítására vonatkozóan a megrendelő személyes adatait
tároljuk és feldolgozzuk, és azokat csak a megkötött szerződés céljából használjuk fel.
8.) Teljesítés helye, bírói illetékesség, egyéb:
a.) A teljesítés helye minden kölcsönös igényre vonatkozóan Mezőkövesd.
b.) A bírói illetékesség helye vállalatunk székhelye, ha fizetési meghagyásos eljárás útján igényeket kívánunk érvényesíteni, vagy a megrendelő külföldön nem rendelkezik
általános bírósági illetékességgel, vagy a megrendelő a szerződés megkötése után lakhelyt vagy szokásos tartózkodási helyét Ausztriából áthelyezte illetve lakhelye vagy
szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának időpontjában nem ismert. Minden más esetben a bírói illetékesség helye a megrendelő lakhely szerinti bíróság. Kereskedők
számára a bírói illetékesség a vállalatunk székhelye. Az egyes rendelkezések esetleges érvénytelenné válása nem érinti a többi rendelkezés és a szerződés érvényességét.
c.) Abban az esetben, ha az előbbi rendelkezések közül egy érvénytelenné válik, automatikusan az a rendelkezés lép érvénybe, amely gazdaságilag a legközelebb áll hozzá.
d.) Megállapodás szerint 14% késedelmi kamat érvényes az esedékesség napjától. A vevőnek kell kifizetnie a késedelmessége miatt keletkezett és szükségessé vált inkasszó,
illetve figyelmeztetés költségeit, valamint a mindenkori behajtási költségeket. Megrendelő beleegyezik, hogy ezeket a költségeket a mindenkori egyenlegéhez hozzászámítsák.
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