
kerítésrendszerek
ST15 típusú Gépfonat kerítések

Kedvez  árfekvés, ellenálló kivitel

Kerítésoszlop

A STEELVENT ST15 típusú tekercses gépfonat keríté-
sekhez az ST20 típusú UNIVERZÁL oszlopkat ajánljuk. Az 
UNIVERZÁL oszlopok ásott és ásott lábazatos kivitelben 
készülnek.

Rögzítés

A tekercses kerítés rögzítése az UNIVERZÁL kerítésosz-
lophoz „C” alakú rozsdamentes rögzít  kapcsokkal töré-
nik. A rögzít  kapcsok speciális kialakítású rögzít  kapocs 
fogóval helyezhet k el az oszlopon. Általában 2,5 m egy 
oszlopköz és minden 10. oszlop úgynevezett feszít  osz-
lop, amelyet oldal irányból UNIVERZÁL támoszlopokkal  
támasztani szükséges. A feszít  oszlopon a kerítés ma-
gasságától függ en 3 vagy 4 db feszít  elempárat he-
lyezünk el, amelyr l feszít  huzalt húzunk ki a két feszít  
oszlop közé. A feszít  huzalt huzalfeszít vel feszítjük meg. 
A gépfonatot helyenként a feszít huzalhoz kötöz huzallal 
rögzítjük.

Lábazat

A tekercses kerítésekhez a 20 és 30 cm magas lábazati 
elemek alkalmazhatóak. Lábazati elem alkalmazása ese-
tén a kerítésoszlop a lábazati elem fogadására alkalmas 
lábazati elemtartóval egészül ki.

További információk:  www.steelvent.hu

Telephelyeink

3527 Miskolc, Beseny i út 8.
+36 46 411 208

1112 Budapest, Budaörsi út 148.
+36 1 226 0332

A tekercses géfonatok 600 - 700N/mm  szilárdságú hú-
zott horganyzott acélhuzalból készülnek hagyományos 
fonatolású techológiával, ezzel kemény és ellenálló acél-
kerítést eredményeznek. 

Felületük lehet m anyag bevonatos vagy m anyag bevo-
nat nélküli, tehát horganyzott. E kerítésrendszer fajlago-
san alacsony költség , melyet univerzál oszlopaink tesz-
nek különösen kedvez  árszint vé. Ezen kívül beton- vagy 
akár akácoszlopra is szerelhet .

Típusai:
S r  szem : vékony huzalból gyárott gépfonat utóhor-
ganyzott acélhuzalból; melynek szemmérete 10x10; 
12,5x12,5; 16x16; 20x20; 25x25 mm, huzalátmér je 1,4; 
1,8; 2,0 mm. 

Alkalmazási területek: kistest  háziállatok, madárröpte, 
erd gazdálkosás, vadvédelem, ketrecek kialakítása.

Normál szem : normál huzalból gyártott gépfonat utó-
horganyzott acélhuzalból m anyag bevonatozással ké-
szül, melynek szemmérete 42x42; 55x55; 60x60; 65x65 
mm, huzalátmér je 1,8; 2,0; 2,2; 2,5 mm. Normál huzalból 
gyártott gépfonat utóhorganyzott acélhuzalból m anyag 
bevonatozással készül, melynek szemmérete 42x42; 
55x55; 60x60; 65x65 mm, huzalátmér je/m anyag be-
vonattal együtt lév  átmér je 1,8/2,5; 2,0/2,7; 2,2/2,9 mm. 

Alkalmazási területek: családi házak, víkend telkek, nyara-
lók stb... elkerítése.

Ritka szem : vastag huzalból gyártott gépfonat el hor-
ganyzott acélhuzalból, ezért kemény és ellenálló acél-
kerítést eredményez, melynek szemmérete 100x100; 
125x125; 140x140; 150x150 mm, huzalátmér je 4,0; 5,0 
mm. 

Alkalmazási területek: erd gazdálkodás, vadvédelem, va-
daskert, vaddisznós kertek, mez gazdaság. 
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Megnevezés Horganyzott kerítésfonat Horganyzott m anyag bevonatos kerítésfonat

Huzalátmér 1,4 - 5,0 1,8/2,5  -  2,0/2,7  -  101/2,9  -  2,5/3,1

Szemméret (mm) 10x10   -  150x150 42x42  -  55x55  -  60x60  -  65x65

Magasság (mm) 1000  -  3000 1,0  -  1,2  -  1,5  -  1,8  -  2,0

Tekercshossz (m) 10  -  30 20  -  25
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Mérettáblázat* és felületvédelem
* névleges méretek, pontos méretekhez kérje tájékoztatónkat


