
 Fetiche Modern táblás kerítés 180x180 cm 

 

Tábla hossza :  180 cm 

Tábla magassága: 180 cm 

Anyag:               Erdei fenyő 

Keret:               oldalról: 40 mm, szemből: 45 mm 

Keret kivitele:  simára gyalult 

Lamellák:  8 mm vastag , 95 mm széles 

Lamellák darabszáma: 19 db 

Lamella kivitele:  gyalult, bemarással 

Tartóléc mérete:  kb. 10x30 mm 

Tartólécek száma:  3 db 

Tartó léc kiv.: simára gyalult 

A lamellák a kerethez tűző kapoccsal rögzítettek, a tartó léchez pedig csavarral szereltek.  

Felület védelem:  nagy nyomással gomba és rovarölő szerrel telített (világos zöld) 

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Súly száraz állapotban:  24,6 kg 

 

 Fetiche Modern táblás kerítés 90x180 cm 

 

Tábla hossza :  90 cm 

Tábla magassága: 180 cm 

Anyag:               Erdei fenyő 

Keret:               oldalról: 40 mm, szemből: 45 mm 

Keret kivitele:  simára gyalult 

Lamellák:  8 mm vastag , 95 mm széles 

Lamellák darabszáma: 19 db 



Lamella kivitele:  gyalult, bemarással 

Tartóléc mérete:  kb. 10x30 mm 

Tartólécek száma:  1 db 

Tartó léc kiv.: simára gyalult 

A lamellák a kerethez tűző kapoccsal rögzítettek, a tartó léchez pedig csavarral szereltek.  

Felület védelem:  nagy nyomással gomba és rovarölő szerrel telített (világos zöld) 

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Súly száraz állapotban:  13,9 kg 

 

 Fetiche Modern táblás íves kerítés 

 

Tábla hossza :  180 cm 

Tábla magassága: középen: 180 cm, a két szélén: 160 cm 

Anyag:               Erdei fenyő 

Keret:               oldalról: 40 mm, szemből: 45 mm 

Keret kivitele:  simára gyalult 

Lamellák:  8 mm vastag , 95 mm széles 

Lamellák darabszáma: 19 db 

Lamella kivitele:  gyalult, bemarással 

Tartóléc mérete:  kb. 10x30 mm 

Tartólécek száma:  3 db 

Tartó léc kiv.: simára gyalult 

A lamellák a kerethez tűző kapoccsal rögzítettek, a tartó léchez pedig csavarral szereltek.  

Felület védelem:  nagy nyomással gomba és rovarölő szerrel telített (világos zöld) 

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Súly száraz állapotban:  23,52 kg 

 



 Fetiche Modern táblás íves kerítés 

 

Tábla hossza :  90 cm 

Tábla magassága: középen: 180 cm, a két szélén: 160 cm 

Anyag:               Erdei fenyő 

Keret:               oldalról: 40 mm, szemből: 45 mm 

Keret kivitele:  simára gyalult 

Lamellák:  8 mm vastag , 95 mm széles 

Lamellák darabszáma: 19 db 

Lamella kivitele:  gyalult, bemarással 

Tartóléc mérete:  kb. 10x30 mm 

Tartólécek száma:  1 db 

Tartó léc kiv.: simára gyalult 

A lamellák a kerethez tűző kapoccsal rögzítettek, a tartó léchez pedig csavarral szereltek.  

Felület védelem:  nagy nyomással gomba és rovarölő szerrel telített (világos zöld) 

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Súly száraz állapotban:  13,31 kg 


