
 Mustang léckerítés 100x180 cm 

 

Kerítés hossza:              180 cm  

Kerítés magassága:       100 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Lécek vastagsága:  10 mm 

Lécek szélessége: 90 mm 

Lécek magassága:         1 000 mm a tetején mindkét 

oldalon 15-15 mm levágással  

Lécek száma: 11 db 

Léc osztása:   70 mm (lécek között)  

Lécek kivitele:   gyalult léc 

Kereszttartó: 15x55 mm 

Kereszttartó túllógása a két szélen: 65 mm 

Kereszttartó kiv.: gyalult négyszög 

Lécek felül 180 mm és alul 120 mm túllógással szereltek. 

A lécek  szeggel szereltek.  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Szükség esetén a kerítéselemből alul 10 cm levágható így 90 cm magasság is megoldható! 

Súly száraz állapotban:   7,7 kg 

    

 Mustang léckerítés 80x180 cm 

Kerítés hossza:             180 cm  

Kerítés magassága:        80 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Lécek vastagsága:  10 mm 



Lécek szélessége: 90 mm 

Lécek magassága:         800 mm a tetején mindkét oldalon 15-15 mm levágással  

Lécek száma: 11 db 

Léc osztása:   70 mm (lécek között)  

Lécek kivitele:   gyalult léc 

Kereszttartó: 15x55 mm 

Kereszttartó túllógása a két szélen: 65 mm 

Kereszttartó kiv.: gyalult négyszög 

Lécek felül 180 mm és alul 120 mm túllógással szereltek. 

A lécek  szeggel szereltek.  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Szükség esetén a kerítéselemből alul 10 cm levágható így 70 cm magasság is megoldható! 

Súly száraz állapotban:   6,33 kg 



 Mustang léckerítés kapu 100x100 cm 

 

Kapu hossza:              100 cm  

Kapu magassága:       100 cm 

Beépítési méret:        105 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Lécek vastagsága:  10 mm 

Lécek szélessége: 90 mm 

Lécek magassága:         1 000 mm a tetején mindkét 

oldalon 15-15 mm levágással  

Lécek száma:     7 db 

Léc osztása:   65 mm (lécek közötti távolság)  

Lécek kivitele:   gyalult léc 

Kereszttartó: Z alakú 15 mm vastag, 45 mm széles 

Kereszttartó kiv.: gyalult négyszög 

Zsanérok száma: 2 db 

Reteszek száma: 1 db 

A lécek  szeggel szereltek.  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Súly száraz állapotban:   12,39 kg 

    

  

 

 

 

 

 



Mustang léckerítés kapu 100x80 cm 

 

Kapu hossza:              100 cm  

Kapu magassága:         80 cm 

Beépítési méret:        105 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Lécek vastagsága:  10 mm 

Lécek szélessége: 90 mm 

Lécek magassága:         800 mm a tetején mindkét oldalon 15-15 mm levágással  

Lécek száma:     7 db 

Léc osztása:   65 mm (lécek közötti távolság)  

Lécek kivitele:   gyalult léc 

Kereszttartó: Z alakú 15 mm vastag, 45 mm széles 

Kereszttartó kiv.: gyalult négyszög 

Zsanérok száma: 2 db 

Reteszek száma: 1 db 

A lécek  szeggel szereltek.  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Súly száraz állapotban:   10,79 kg 


