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
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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
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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
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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
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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

35

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
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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
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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
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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
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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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