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ŠÍrka: zoo 1zoz;* cln
Výška: ll8cm
Prof rI plotove tyče: l00 x 20 mm
Plotové tyče: 9 ks
Profil rálnu: 40x40 mm
Kód W0l356 z

Šířka'
VýŠka:
Profrl plotové tyče:

PlotoVé tyČe:

Profil rámtr:

Kód

90 (98)* cm
'l 50 cm
100 x 20 mm
ll ks
40x40 mm
w01358 7

MNEilMI

ŠÍřka: 300 (304)*cm
Výška: l 50 cm
Ptoftl plotové tyČe' 100 x 20 mm
Plotové tyČe: 2 x l'l ks
Prof il rárrlu' 40x40 mm,
Kód wo1438v/
S polronern W0l439 ,

350 (354)* cm
I50 cm
100 x 20 mm
2xll ks
40x40 mm
w01436 ,
w01437 ,

L,

400 (404)* cm
l50cm
'100 x 20 mm
2xll ks
40x40 mm
W01359 7
w01360..

kuoŽHosr
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ErMtlaTíMtzfMl

Širka 600 (400)* cm
VýŠka' 149 cm
Proírl plotove tyČe l00 x 20 mm, 60 x 20 mm
Plotove tyče. 2 x l0 ks
Prof il rántu: 40x40 mm 

'Kód' L: WOl362rF: WOl363:
L: W01364. P: W01365 I 
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Šířka: 428,5 (400)*cm
VýŠka' l52 cm
Proírl plotove tyČe. l00 x 20 mm, 60 x 20 mm
P|otovétyče: 2xll ks
Proíil ránlu. 40x40 mm
Kód L: WO'l366'f WO]367 -

L: W01368, f: WOtS0Si:S pohonem.
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zámek posuvné

brány - hákový
wto89@ ,

sloupek pro

plotové pole

BAL70r6
5x5x200 cm

w+lzs@
L

zámek cylindrická
branky@ vloŽka,3 klíče

w4765

dolní zástrč
brány

w30a6@ 
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středový doraz
dvoukřídle brány
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sloupek I 0x1 0x220 cm
s LElprostorotn/m

osvětlením
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LED - výstraŽné

osvětlení
'l0xl0cm
solr6
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spojka pro

plotové pole
4 ks.
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