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Sířka.
Výška'
Proftl plotove tyče
PlotoVé tyČe:
Ptoftl příčky'
Kód ffi

200 (202*) cm
120 cm
l6xl6 mm
l6
25x15 mm
w6994

200 (202*) cm
100 cm
I 6x16 mm
l6
25x15 mm
w4367

ŠÍřka' t00 (108*) cm
Výška' l50 cm
Ptoftl plotové tyče l6xl6 mm
P|otové tyČe: 7
Profrl rártru. 40x40 mm
Ptoítl příčky' 25x15 mm
Kód w2939

branka zahmuje: doraz branky,
zámek branky' klika'
cylindrická vloŽka' 3 kliěe

EIIUMTTNA

t/ýška' l50 cm
Profrl p|otove tyče' l6xl6 mm
Plotove tyce. 22
Profrl rártlu. 40x40 mm
Ptoftl příčky 25x'l5 mm
Kód w2795
- s pol.ronerrt.. W2796

S POHONEM

BRÁNA
oosruplÁ

Síi'ka 300 (304*) cm

brána zahmuie: doraz branky,
zamek branky, klika' cylindilcká
vložka' 3 kliěe' dolní zásttč brány

VýŠka' l50 cm
Proírl plotové tyČe: l6xl6 mm
Plotove tyče: 30
Profrl rár'rlu' 40x40 mm
Proftl příČky. 25xl5 mm
Kód. w2797
- s pohonern. W2798 brána zahmuie: doraz branky,

zamek bnnky, klika' cylindrická
vložka, 3 kliče' dolní zásrrč brány

k
Sířka 400 (404*) cm

BMNA
D0sTUPilÁ

S POHONEM

ETM

Šiit<a 600 (400*) cm
Výška 'l44 cm
Proírl p|otove tyČe l6x16 mm
Plotove tyČe' 33
Prolrl ránllr. 40x40 mm
Proftl příČky' 25x'l5 mm
Kód L: W9002' P: W9000
- s pohonenr L: W9003, P: W900'l
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kotva pro montaŽ
branky a brány

do zděných sloupků
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zámek posuvné
brány - hákový

wroas@

sloupek pro

plotové pole
5x5x200 cm
RAL 701 6

sloupek
k bráně
a brance

I Oxl 0x220 cm
RAL 70r 6

w3476

@

,,U" spolka
pro plotové
pole 2 ks.

RAL 70I 6

sr 806

@

(branka)

1 0x1 0x220 cm
BAL70r6
w6330

@
najezdové kolečko
k posuvné bráně

s1 248

středový doraz
dvoukřídlé bránv
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