
 Soprano apácarács egyenes 180x180 cm 

 

Tábla hossza :  180 cm 

Tábla magassága: 180 cm 

Anyag:               Erdei fenyő 

Keret:               oldalról: 32 mm, szemből: 45 mm 

Keret kivitele:  simára gyalult 

Rács lécek:  8 mm vastag , 30 mm széles 

Rács lécek kivitele: gyalult 

Rács szerkezete:  átlós 

Hálóosztás: 130 mm a lécek között   

A rács lécek a kerethez és egymáshoz tűző kapcsokkal szereltek.  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Súly száraz állapotban:  11,6 kg 

     

 Soprano apácarács egyenes 90x180 cm 

 

Tábla hossza :   90 cm 

Tábla magassága: 180 cm 

Anyag:               Erdei fenyő 

Keret:               oldalról: 32 mm, szemből: 45 mm 

Keret kivitele:  simára gyalult 

Rács lécek:  8 mm vastag , 30 mm széles 

Rács lécek kivitele: gyalult 

Rács szerkezete:  átlós 

Hálóosztás: 130 mm a lécek között   



A rács lécek a kerethez és egymáshoz tűző kapcsokkal szereltek.  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Súly száraz állapotban:  8,1 kg 

 

Soprano apácarács íves 180x180 cm 

 

Tábla hossza :    180 cm 

Tábla magassága középen: 180 cm 

Tábla magassága a két szélén: 160 cm 

Anyag:               Erdei fenyő 

Keret:               oldalról: 32 mm, szemből: 45 mm 

Keret kivitele:  simára gyalult 

Rács lécek:  8 mm vastag , 30 mm széles 

Rács lécek kivitele: gyalult 

Rács szerkezete:  átlós 

Hálóosztás: 130 mm a lécek között   

A rács lécek a kerethez és egymáshoz tűző kapcsokkal szereltek.  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Súly száraz állapotban:  12,1 kg 

 

 Soprano apácarács íves 90x180 cm 

 

Tábla hossza :   90 cm 

Tábla magassága középen: 180 cm 

Tábla magassága a két szélén: 160 cm 



Anyag:               Erdei fenyő 

Keret:               oldalról: 32 mm, szemből: 45 mm 

Keret kivitele:  simára gyalult 

Rács lécek:  8 mm vastag , 30 mm széles 

Rács lécek kivitele: gyalult 

Rács szerkezete:  átlós 

Hálóosztás: 130 mm a lécek között   

A rács lécek a kerethez és egymáshoz tűző kapcsokkal szereltek.  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé szerelő füllel 

Súly száraz állapotban:  7,5 kg 


