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TYTUŁ: Zestaw Ogrodzenia Budowlanego PL Roundcorner

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: łódzkie
  Telefon: 576353205
                

OPIS:

DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI !

Zapytaj o szczegóły - Szybki kontakt - 576353205

ZESTAW OGRODZENIA BUDOWLANEGO PL ROUNDCORNER

Zestaw zawiera:
PANEL PL ROUNDCORNER 100% GALVANIZED (3, 5\2m)
STOPĘ ŻELBETONOWĄ HARDY (34kg)
ZŁĄCZE FASTER (3mm)

Dodatkowo możliwość poszerzenia zestawu

PLANDEKA SMART COVER
BRAMA DWUSKRZYDŁOWA SECUREGATE
FURTKA EASYGATE
STOPA PCV ARTFOOT

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.

PANEL PL ROUNDCORNER

zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowanie
wysokość panelu - 2000 mm
szerokość panelu - 3430 mm
waga panelu - 12, 42  kg
wymiar oczek - 120 x 250 mm
drut poziomy - fi 3, 0 mm
drut pionowy - fi 3, 5 mm

STOPA BETONOWA HARDY 36 KG

Stopa betonowa (ciężka) jako przeciwwaga służy do stabilizowania ogrodzeń budowlanych ażurowych i pełnych.

Stopa betonowa ze zbrojeniem posiada specjalne otwory na rury o średnicy 40 mm i 38 mm.

wymiary stopy betonowej - 620 x 220 x 140 mm,
materiał - żelbeton zbrojony,
otwory montażowe do ogrodzeń betonowych na rury fi 40 mm i fi 38 mm,
waga stopy - 36 kg

ZŁĄCZE FASTER (3mm) DO WSZYSTKICH TYPÓW OGRODZEŃ BUDOWLANYCH
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Złącze to ocynkowany element systemu ogrodzeń tymczasowych służący do łączenia ze sobą kolejnych przęseł ogrodzeniowych zarówno
ażurowych jak i pełnych.

W innych naszych ogłoszeniach posiadamy również w ofercie barierki PCV, bramy pełne i ażurowe jak i również plandeki.

Niskie koszty dostawy na terenie całej Europy.
Czas realizacji zamówienia do 24 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.eu

ZACHĘCAMY DO BEZPŁATNYCH KONSULTACJI - JUŻ TERAZ UMÓW SIĘ Z JEDNYM Z NASZYCH DORADCÓW !

szybki kontakt 576-353-205    


