
Słupy ogrodzeniowe
i akcesoria

Szukasz słupów stalowych

do projektu systemu

ogrodzeniowego z siatki?

Słupy o profilu okrągłym są

doskonałym uzupełnieniem

wszystkich ogrodzeń

takiego typu.

 

Słupy okrągłe

Profesjonalne  słupy  stalowe  o  profilu  okrągłym  są  ocynkowane  i
powleczone poliestrem.

Doskonale  nadają  się  do  montażu  wszystkich  siatek  ogrodzeniowych,
zarówno plecionych (Resitor), jak i zgrzewanych (Pantanet). W zależności
od potrzeb możesz je dobrać w 4 średnicach oraz kilku wysokościach.

Dostępne są w wersji ocynkowanej, w kolorze zielonym, a na zamówienie -
w  innych  kolorach  palety  RAL,  dlatego  z  łatwością  dopasujesz  je  do
zaproponowanego Klientowi ogrodzenia.

Przy  montażu systemu wykorzystywane są  również  słupy podporowe o
przekroju  okrągłym,  które  umożliwiają  lepsze  naciągnięcie  siatki  i
zwiekszają sztywność całego ogrodzenia.

Zalety

• skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne
• szeroki zakres zastosowań  

• uzupełnienie wszystkich systemów
ogrodzeniowych z siatki

• posesje prywatne
• ogrody i parki
• place zabaw

Zastosowanie

 



Profil 

• Okrągłe słupy mają średnice 38, 48, 60 i 76 mm
• Słupy o średnicy 38 mm wyposażone są w kapturek z przelotką, a słupy o średnicy 48, 60 i 76 mm – w kapturek bez przelotki

Siatki

• Okrągłe słupy są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami siatek

Akcesoria

• Drut wiązałkowy i napinający, napinacze, pręty napinające, przelotki, obejmy napinające

Technologia powlekania

• Okrągłe słupy zostały ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz i pokryte proszkiem poliestrowym

Kolory 

• Zielony RAL 6005

Montaż 

• Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów

Słupy okrągłe

Wysokość słupa
[mm]

Średnica słupa
[mm]

1500 38

1750 38/48

2000 38/48

2100 42/48

2200 60

2400 48

2500 60

2600 48

2700 60

3100 48

3250 60

3500 48/60

3750 48/60

4750 60

6000 60

Słupy podporowe

1500 38

1750 38

2000 38

2200 38

2500 38

2700 38

3000 38

3500 48

4000 48

4750 48

Słupy okrągłe z zagiętym ramieniem

3100 48

3250 60  

  


