
kerítésrendszerek
ST11 típusú mobilkerítés

Széles kör  felhasználhatóság, 
gyors telepítés és bontás

Alkalmazási területek

Épít ipari kivitelezések, objektumvédelem, sportrendez-
vények, fesztiválok, mobil raktárterületek rugalmas vál-
toztatása.

Speciális „félmobil” kerítések

Gyártunk úgynevezett „félmobil” kerítést is, mely alkalmas 
sorok elválasztására, látogatók irányítására, kordonok he-
lyettesítésére.

Kiegészít k

Mobil talp:
A mobilkerítések felépítése történhet betontalpak, UV 
álló m anyagbevonatos betontalpak vagy m anyagtalpak 
használatával.

Mobiltámasz:
A mobilkerítésekhez gyártunk egy- és kétoldalas mobiltá-
maszokat, valamint támasz let z t.

További tartozékok:
Gyártunk továbbá kiemelés gátlót, kapurögzít t, kapuke-
reket és szállítást el segít  kalodákat. A tartozék bemu-
tatása és a kerítés telepítési ismertet je további kiadvá-
nyunkon található.

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 STEELVENT ST11 típusú mobilkerítés rendszer egy-
aránt alkalmas ipari és lakossági felhasználásra. A tra-
pézbordás mobilkerítés esetén a merevséget 3 nyomott 
borda garantálja. A cs keretes mobilkerítés esetén a kerí-
téselem merevségét típus szerint 2 illetve 3 vízszintes cs  
beépítése biztosítja.

E kerítéselemek stabil állását és egymáshoz történ  csat-
lakozását, mobil beton vagy m anyag talpak és mobil 
bilincsek biztosítják (lásd kiegészít k). A mobil kerítés-
rendszerhez kapuelemek és támasztóelemek, speciális 
leszorítók tartozhatnak. (lásd kiegészít k).

A kerítéselemek horganyzott huzalból készülnek. Igény 
esetén utólagosan t zihorganyzott felületet is biztosítunk. 
A mobilkerítések 700-800 N/mm  szilárdságú húzott 
acélhuzalból készülnek ponthegesztéssel.
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kerítésrendszerek
ST11 típusú mobilkerítés

Mérettáblázat* és felületvédelem

Mobilkerítések
Trapézbordával 
merevített kerí-

téstábla

Trapézbordával 
merevített 
kapuelem

Cs keretes 
kerítéstábla

Cs keretes 
kapuelem

Er sített cs ke-
retes kapuelem

Er sített cs ke-
retes kapuelem

Félmobil

Magasság (mm) 2000 1000

Szélesség (mm) 3500 1000 3500 1000 3500 1000 3500

Függ leges 
huzalátmér

3,5 3,5

Vízszintes huzal-
átmér

5 5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Függ leges szá-
lak távolsága

80 80 100 100 100 100 100

Horganyzott 
felület

X X X X X X X
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