
 Vadász (Pony) kerítés kapu 100x100 cm 

 

Kapu hossza:    100 cm 

Kapu magassága:   100 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Betét lécek félkör:    48 mm 

Végtartók 2 db mérete: 100x45x1000 mm 

Kereszttartók 2 db mérete: 100x25x1000 mm 

Lécek kivitele:   gyalult felezett rúdfa 

Léc osztása:   kb. 150x150 mm  (lécek között)  

A lécek  szeggel szereltek.  

Szegek távolsága:  190 mm 

Zsanér fekete: 2 db 

Zár horganyzott rigli: 1 db  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé zsanérokkal és riglivel (tartozékok) 

Javasolt oszloptávolság beépítésnél: 105 cm 

Súly száraz állapotban:    14,53 kg 

 

 Vadász (Pony) kerítés kapu 80x100 cm 

Kapu hossza:    100 cm 

Kapu magassága:     80 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Betét lécek félkör:    48 mm 

Végtartók 2 db mérete: 100x45x800 mm 

Kereszttartók 2 db mérete: 100x25x1000 mm 

Lécek kivitele:   gyalult felezett rúdfa 



Léc osztása:   kb. 150x150 mm  (lécek között)  

A lécek  szeggel szereltek.  

Szegek távolsága:  190 mm 

Zsanér fekete: 2 db 

Zár horganyzott rigli: 1 db  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé zsanérokkal és riglivel (tartozékok) 

Javasolt oszloptávolság beépítésnél: 105 cm 

Súly száraz állapotban:    12,8 kg 

 

Vadász (Pony) kerítés kétszárnyú kapu 100x300 cm 

 

Kapu hossza:    300 cm 

Szárny szélesség:  2x150 cm 

Kapu magassága:   100 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Betét lécek félkör:    48 mm 

Végtartók 2 db mérete: 100x45x1000 mm 

Kereszttartók 2 db mérete:  95x20x1500 mm 

Lécek kivitele:   gyalult felezett rúdfa 

Léc osztása:   kb. 150x150 mm  (lécek között)  

A lécek  szeggel szereltek.  

Szegek távolsága:  190 mm 

Zsanér fekete: 4 db 

Zár horganyzott rigli: 1 db  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé zsanérokkal és riglivel (tartozékok) 



Javasolt oszloptávolság beépítésnél: 305-310 cm 

Súly száraz állapotban:    42 kg 

 

Vadász (Pony) kerítés kétszárnyú kapu 80x300 cm 

 

Kapu hossza:    300 cm 

Szárny szélesség:  2x150 cm 

Kapu magassága:   80 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Betét lécek félkör:    48 mm 

Végtartók 2 db mérete: 100x45x800 mm 

Kereszttartók 2 db mérete:  95x20x1500 mm 

Lécek kivitele:   gyalult felezett rúdfa 

Léc osztása:   kb. 150x150 mm  (lécek között)  

A lécek  szeggel szereltek.  

Szegek távolsága:  190 mm 

Zsanér fekete: 4 db 

Zár horganyzott rigli: 1 db  

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

Javasolt szerelés:  Fa oszlopok közé zsanérokkal és riglivel (tartozékok) 

Javasolt oszloptávolság beépítésnél: 305-310 cm 

Súly száraz állapotban:    25,6 kg 


