
Könyöklővel ellátott kerítésrendszer   

Magyar Atlétikai szövetség által elfogadott,  élvédő elemmel ellátott kerítés 

A magyar Steelvent ST16 Botond nevű, duplaszálas kerítéselem speciális használatra is alkalmazható. A 
dupla vízszintes szállal ellátott kerítéstábla horganyzott + porszórt, 10 év garanciális felületvédelemmel 
érhető el. A termék felső éle továbbá csővédelemmel van ellátva, melyet a Magyar Atlétikai szövetség 
elfogadott a Nyíregyházi Atlétikai Centrum építése során. Az kerítés felső éle így egyetlen kinyúló elemet 
sem tartalmaz, melynek következtében a kerítés felső éle teljesen lekerekített. 

Termék jellemzők 
- ST16 Botond típusú táblás kerítés csővédelemmel 
- Felületkezelés: horganyzott + porszórt (RAL színskála) 
- Garancia: 10 év 
- A kerítés felső élén a túlnyúló szálak teljesen letakarva, beakadás elleni 
csővédelemmel vannak ellátva. Mivel a kiegészítés porfestés előtt kerül 
fel, így az éleket lezáró csőelem is garanciális. 

Alkalmazási területek 
Atlétikai és sportpályák belső elválasztó kerítései 
Óvodák, bölcsődék és játszóterek kerítései 
Gyalogosokat, nézőket elhatároló alacsony kerítések 

Rendszerbeépítési lehetőségek 
Az ST16 Botond termék gyorsan rögzíthető ST20 60x40 mm-es 
zártszelvény oszlopokra a Steelvent kengyeles táblarögzítő elemekkel. Az 
oszlopokat pontalapokba ásva, vagy talpas oszlopokkal csavarozva is lehet 
telepíteni.
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Jelen terv, tervrészlet a Steelvent Zrt. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és mint ilyen a szerzői jog által védett. Annak, vagy bármely részének felhasználása, módosítása, ingyenes, vagy ellenérték fejében történő továbbadása, illetéktelen 
személy tudomására hozása csak társaságunk előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A terv felhasználója tudomással bír arról, hogy a szerzői jog megsértése polgári- és büntetőjogi következményekkel járhat.
A Gyártó a változtatás jogát fenntartja! Névleges méretek!

Terv: Pető Géza Jóváhagyta: Czél Péter
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KER02 kerítésszakasz

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM - Kültéri futópálya körüli kerítés

2520

60x40 záródugó

ST20 ásott fn. oszlop
60x40x1,5-1600

Steelvent táblarögzítő

ST16/3N* Botond 
duplaszálas kerítéstábla

~1
07

0

~1
04

2

53
0

Ø250x800 beton pontalap

40

járószint

60

2480

~50

20
0

Ø20x1,5 cső "könyöklő"
Ø20

16
00

Rendelés visszaigazoláson:
11010104060500215 ST16/3N* duplaszálas kerítés th+RAL7016 NM5x6+6x50x200x2500x1000  - 155 db
61020106ZZZZ00001 Cső könyöklő kerítéselemre d20x1,5x2500 Horganyzott+Porsz. RAL  - 155 db
6U070106ZZ0100003 ST20+ Ásott furat nélküli oszlop 60x40x1,5x1600 Horganyzott+Porsz.RAL7016 - 165 db
61ZZZZZZZZZZ00001 STEELVENT táblarögzítő 60x40mm-es zártszelvény oszlopokhoz - 495 db
31028888888800018 Zárósapka műanyag,  60x40  !! Fekete színű - 165 db


