• 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
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állítható 20° - 60°
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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°
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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
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• 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
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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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