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A kerítésrendszer tartozékai: 

1, ST10 típusú Kinizsi trapézbordás kerítéstábla 
(vagy ST19 Toldi, vagy ST16 Botond)  
2, ST20 típusú 60*40 zártszelvény oszlop  
3, Műanyag oszlopzáró sapka  
4, Steelvent típusú táblarögzítő elem  

www.steelvent.hu 

Műanyag zárósapka

ST10/3* Kinizsi trapézbordával merevített táblás kerítés ásott oszlopokkal
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ST10/3* Kinizsi kerítéstábla
2500x1500mm

Steelvent táblarögzítő

ST20 ásott furat nélküli oszlop
60x40x2000mm

Ø250x800 pontalap
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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! 

STEELVENT Zrt. - Építőipari Huzaltermékek Gyára MUNKAKÖZI

80.6

140x140x5 mm
csomólemez

Talpas oszlopokkal:
kötőelemekkel történő rögzítés
sáv-, lemez- vagy pontalapra.

Táblás kerítésrendszer telepítési útmutató 
ST10 Kinizsi, ST19 Toldi és ST16 Botond termékhez

A zártszelvény oszlopok telepítési 
tengelytávja: 2520 mm

A telepítést segítő kellékek: 

Ásó, lapát, vízszint mérő, mérőszalag, 
védőszemüveg, kesztyű, gumikalapács, 

csavarhúzó szett, fix beton (száraz 
beton), szintező zsinór

Az oszlopokat 80 
cm mély, ásott 
pontalapba kell 
50 cm mélyen 
betonozni.

50 cm

80 cm

2520 mm (+/- 5mm)

http://www.steelvent.hu
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A telepítés menete 

Az oszlopokat ø250x800 mm beton (16-24 C12KK) pontalapokba kell állítani oly módon, hogy a felrakandó kerítéstáblák 
találkozása a kerítésoszlopokra essen. A 60*40 mm zártszelvény oszlopok (az oszlop 60 mm-es oldalának merőlegesnek kell 
lennie a kerítés síkjára) középvonal távolsága egész kerítéstábla esetén 2520 mm, +/- 5 mm. A kerítés egyenes futásának 
érdekében, a kifeszített szintező zsinór mentén állított oszlopok síkbeli eltérése csak 5 mm-ig engedélyezett az oszlop függőleges 
helyzetét tartva, magassági eltérés csak lépcsőztetésnél megengedett.Amennyiben a telepítendő szakasz hossza nem osztható 
maradék nélkül a kerítéstábla által megkívánt oszlop közép távolsággal, úgy a megmaradt értéknek megfelelő hosszban vágott 
kerítéstábla beszabására lesz szükség. A kerítéstáblák felszerelése minimum az előző napon telepített (betonozott) oszlopokra 
megengedett, az esetlegesen szabott, méretre vágott kerítéstáblák korrózióvédelméről a vágott felületeken gondoskodni kell. A 
kerítéstáblák rögzítése, a Steelvent típusú táblarögzítővel történik. A táblarögzítő a kerítéstábla legalsó, valamint legfelső vízszintes 
szálára kerül felhelyezésre, valamint a kerítéstábla magassága alapján meghatározott darabszámban, arányosan elosztva azt az 
oszlopon. Javasolt darabszám oszloponként három. Lépcsőzéseknél mindkét, az oszlopon találkozó kerítésháló legalsó és legfelső 
vízszintes szálát rögzíteni kell, szükség esetén külön táblarögzítővel. A bilincsek rögzítését követően helyezzük be a bilincs 
műanyag elemébe a záródugókat.  

A Steelvent típusú táblarögzítő robbantott ábrája  

A 60x40 mm-es zártszelvény oszlopot a 2-es és 3-as számú elem fogja közre. A kerítés vízszintes huzalszála az 1-es számú és a 2-
es számú elem közé kell, hogy kerüljön. A 2-es számú elem felső üléke fogadja a kerítés vízszintes huzalszálait. A 4-es számú 
csavarral rögzíthetjük az 1-es számú kengyelt, majd azt az 5-ös számú műanyag sapkával lezárjuk.  
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Lépcsőzés esetén ajánlott a 
fent látható rögzítési mód a 
biztos befogás érdekében.

A zártszelvény oszlop 
60 mm -es oldala 
merőleges a kerítés 
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