
kerítésrendszerek
Budaörsi út 148.ST11 típusú mobilkerítés

Széles körű felhasználhatóság, 
gyors telepítés és bontás

NORMÁL
ERŐSÍTETT

Alkalmazási területek

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

Speciális „félmobil” kerítések

Gyártunk úgynevezett „félmobil” kerítést is csőkeretes 
kivitelben, mely alkalmas sorok elválasztására, látogatók 
irányítására, kordonok helyettesítésére.

Termék jellemzői

Mobilkerítéseink horganyzott felülettel készülnek, de 
egyedi igény alapján a RAL színskála szerinti színekben 
porszórhatóak.

Kiegészítők

Mobil talp:
a mobilkerítések felépítése történhet betontalpak vagy 
műanyagtalpak felhasználásával.

Mobiltámasz:
a mobilkerítésekhez gyártunk egy- és kétoldalas mo-
biltámaszokat, valamint támasz letűzőket. A zárttáblás 
mobilkerítésekhez minden esetben szükséges támasztó 
elemek használata.

További tartozékok:
a mobilkerítésekhez kínálunk továbbá kiemelés gátlót, 
kapurögzítőt, kapukereket és a szállítást segítő kalodá-
kat. A tartozékok bemutatása és a mobilkerítések telepí-
tési ismertetője további kiadványainkon található.

A STEELVENT ST11 típusú mobilkerítés rendszer egya-
ránt alkalmas ipari és lakossági, elsődlegesen ideiglenes 
felhasználásra. Gyorsan felépíthető és elbontható. A mo-
bilkerítéseink elérhetőek csőkeretes normál és erősített
kivitelben, valamint zárttáblás kialakításban.

E kerítéselemek stabil állását és egymáshoz történő csat-
lakozását, mobil beton vagy műanyag talpak, mobil bilin-
csek és támasztóelemek biztosítják. A kerítésrendszerhez 
természetesen kapuelemek és speciális kiegészítők is tar-
tozhatnak.

A csőkeretes mobilkerítések betételemei 700-800 N/mm2 
szilárdságú horganyzott acélhuzalból készülnek ponthe-
gesztéssel. A zárttáblás kerítések betételemei kiváló minő-
ségű, horganyzott felületű trapézlemezek.
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Telephelyeink

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

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

További információk:  www.steelvent.hu
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Budaörsi út 148.

Felépítés és méretek*

Csőkeretes mobilkerítés Zárttáblás
mobilkerítés Normál Erősített Félmobil

Magasság (m) 2 2 1 2

Szélesség (m)** 3,5 3,5 3,5 2,2

Huzalátmérő (mm) 3,0 3,0 3,0 -

Vízszintes szálosztás (mm) 100 100 100 -

Függőleges szálosztás (mm) 300 300 300 -

Lemezbetét - - - Trapézlemez

Horganyzott felület X X X X
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ST11 típusú mobilkerítés
NORMÁL
ERŐSÍTETT: DIAFRAGMA + HAJLÍTOTT CSŐ

*Névleges méretek! A tájékoztatóban szereplő információk irányadóak, azonban a Gyártó ezektől eltérhet!

A mobil kerítéstáblákhoz gyártunk kapuelemeket a táblaméreteknek megfelelő névleges** méretekben, valamint 1 m-es 
szélességben!


