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Kinizsi ST10 trapézbordával merevített kerítésháló

Esztétikus, modern megjelenés

További információk:  www.steelvent.hu

Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

3070 Bátonyterenye, Bolyóki u. 2.
+36 32 355 798

A Steelvent ST10 Kinizsi típusú kerítéselemekből álló kerítés-
rendszer egyaránt alkalmas ipari és lakossági felhasználásra. 

A trapézbordával merevített kerítéselemek huzalszálai könnyű 
típusnál 4 mm, normál típusnál 5 mm. Alap táblánál a függőle-
ges száltávolság 75 mm, sűrített táblánál 50 mm.

A tábláknál a vízszintes száltávolság 100-250 mm között válto-
zik, a tábla magasságától függően.

E kerítéstáblák 500-600 N/mm2 szilárdságú acélhuzalból 
ponthegesztéssel készülnek.

Alkalmazási területek

Iparterületek, telephelyek, sportlétesítmények, repülőte-
rek, középületek, közterületek, iskolák, játszóterek, lakó-
házak, családi házak, kertek, parkok, üdülők, stb…

Termék jellemzői

Saját fejlesztésű termékünk, amely 2011-ben elnyerte
a „Magyar Termék Nagydíj” kitüntetést. Tűzihorganyzott 
és utólagosan tűzihorganyzott vagy tűzihorganyzott fe-
lületen porszórt felületvédelemmel is rendelhető, a RAL 
színskála színeiben.

Alapszín: RAL6005 zöld és RAL7016 antracit.

Rendszerbe építés lehetőségei

Az ST10 Kinizsi típusú kerítéstábláink számtalan elemmel 
kombinálhatóak azért, hogy a megrendelői igényeknek 
leginkább megfelelő kerítésrendszer legyen megépíthe-
tő. Legyen szó a különböző kerítésoszlopokról, táblarög-
zítőkről, előre gyártott lábazati betonelemekről vagy akár 
a biztonságot fokozó szöges-, pengés drót védelemről és
kiegészítőiről.

ST10 Kinizsi típusú kerítéseinkhez rendelkezésre állnak 
rendszerbe illeszkedő kapuink, a személy és a teherfor-
galom megfelelő biztosításához egyaránt.

A széles termékválaszték megismeréséhez tekintse
meg az oszlopokat, szerelvényeket, kiegészítőket és a
kapuinkat bemutató ismertetőinket is.

A kerítéstáblák, oszlopok és a kiegészítők külön-külön is 
megvásárolhatóak.



„könnyű”
4 mm-es huzalátmérő

Magasság (mm) 1200 1500 1700 1900

Szélesség (mm) 2500

Függőleges szálosztás 50 vagy 75

Tűzihorganyzott X X X X

Tűzihorganyzott + porszórt X X X X

„normál”
5 mm-es huzalátmérő

Magasság (mm) 1200 1500 1700 1900

Szélesség (mm) 2500

Függőleges szálosztás 50 vagy 75

Tűzihorganyzott X X X X

Tűzihorganyzott + porszórt X X X X

Mérettáblázat* és felületvédelem
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*Névleges méretek, pontos méretekhez kérjen tájékoztatást!
**Nem készletezett, csak megrendelésre gyártott termék, kérjen tájékoztatást!


