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TYTUŁ: Ogrodzenie tymczasowe-budowlane SET PREMIUM

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: polska
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: podkarpackie
  Telefon: 576353205
                

OPIS:

Ogrodzenie tymczasowe-budowlane SET PREMIUM

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ 576-353-205

Zestaw zawierający jedno przęsło ażurowe, złączkę standard i stopę betonową (waga 32kg).

OPCJONALNIE :

przęsło krótkie SHORT PRO 2, 3/2m
brama jednoskrzyłowa
brama dwuskrzydłowa
stopa z tworzywa PCV
plandeka
złączka specjalna z zabezpieczeniem

------------------------------------

Ogrodzenie budowlane ażurowe (budowlane ogrodzenie tymczasowe, ogrodzenie ażurowe) - to ocynkowane praktyczne przęsła
ogrodzeniowe służące do tymczasowego wyznaczania obszarów budowlanych. Proste w montażu i demontażu, doskonale zabezpieczają
tereny budów oraz innych przestrzeni przemysłowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

DANE TECHNICZNE - PRZĘSŁO AŻUROWE AZ-1:

wysokość przęsła - 2000 mm,
szerokość przęsła - 3456 mm,
wymiar oczek - 260 x 100 mm,
rama - pionowe słupki - rura fi 40 mm x 1 mm,
rama - poprzeczki - rura fi 25 mm x 1 mm,
drut poziomy - fi 3, 3 mm,
drut pionowy - fi 2, 3 mm,
zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowanie,
waga przęsła - 10, 9 kg.

------------------------------------

ZŁĄCZKA STANDARD DO OGRODZEŃ BUDOWLANYCH

Złączka standard - ocynkowany element systemu ogrodzeń tymczasowych służący do łączenia ze sobą kolejnych przęseł ogrodzeniowych
zarówno ażurowych jak i pełnych.

------------------------------------

Stopa betonowa (ciężka) jako przeciwwaga służy do stabilizowania ogrodzeń budowlanych ażurowych i pełnych.
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Stopa betonowa ze zbrojeniem posiada specjalne otwory na rury o średnicy 40 mm i 38 mm.

STOPA BETONOWA DO OGRODZEŃ BUDOWLANYCH (TYMCZASOWYCH):

wymiary stopy betonowej - 620 x 220 x 140 mm,
materiał - beton zbrojony,
otwory montażowe do ogrodzeń betonowych na rury fi 40 mm i fi 38 mm,
waga stopy - 32 kg

------------------------------------

Plandeki służą do dodatkowego zabezpieczenia ogrodzenia budowlanego.

Dostępne kolory plandek:

biały,
niebieski,
czarny,
zielony.

Wymiary plandeki: 1, 76 x 3, 41 m

------------------------------------

Brama ogrodzenia budowlanego - to prosty w montażu ocynkowany praktyczny element systemu ogrodzeń budowlanych pozwalający na
wjazd na teren budowy.
W ofercie posiadamy bramy jedno- i dwuskrzydłowe pełne i ażurowe.

------------------------------------

Posiadamy również w ofercie barierki PCV, bramy pełne i ażurowe jak i również plandeki widoczne na zdjęciach

------------------------------------

Barierka tymczasowa REVIA (zapora drogowa u20, bariera bhp) - to wykonane z polietylenu dużej gęstości (HDPE) funkcjonalne przęsło
stosowane przy różnego rodzaju pracach instalatorskich, wytyczaniu specjalnych ciągów komunikacyjnych czy zabezpieczaniu miejsc
niebezpiecznych bądź czasowo wyłączonych z eksploatacji, np. wykopów. Dzięki zastosowaniu biało-czerwonego pasa ostrzegawczego o
wysokości 25 cm może być wykorzystywane przy pracach drogowych jako zapora u-20.

------------------------------------

Oferujemy niskie koszty dostawy na terenie kraju i Europy.
Czas realizacji zamówienia do 48 godzin.

Zachęcamy i prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny - skonfigurujemy w indywidualnej ofercie kompletne ogrodzenie ze wszystkimi
niezbędnymi elementami.

576-353-205

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.metaloteka.pl

PRODUKUJEMY W POLSCE


