
 Buffalo kapu 100x100 cm 

 

Kapu szárny hossza:    100 cm 

Kapu szárny magassága:   100 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Betét lécek 9 db félkör:    48 mm 

Végtartók 2 db mérete: 100x45x1000 mm 

Z alakú kereszttartó mérete: 95x15 mm 

Lécek kivitele:   gyalult felezett rúdfa 

Léc osztása:   42 mm  (lécek között)  

A lécek  szeggel szereltek.  

Zsanér szett fekete: 2 db 

Tolózár retesz fogadóval: 1 db  

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

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

Javasolt oszloptávolság beépítésnél: 105 cm 

Súly száraz állapotban:    21,5 kg 

 

 Buffalo kapu 80x100 cm 

 

Kapu szárny hossza:    100 cm 

Kapu szárny magassága:     80 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Betét lécek 9 db félkör:    48 mm 

Végtartók 2 db mérete: 100x45x800 mm 

Z alakú kereszttartó mérete: 95x15 mm 

Lécek kivitele:   gyalult felezett rúdfa 



Léc osztása:   42 mm  (lécek között)  

A lécek  szeggel szereltek.  

Zsanér szett fekete: 2 db 

Tolózár retesz fogadóval: 1 db  

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

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

Javasolt oszloptávolság beépítésnél: 105 cm 

Súly száraz állapotban:    19 kg 

 

 Buffalo kétszárnyú kapu 100x300 cm 

 

Kapu szárny hossza:    2x150 cm 

Kapu szárny magassága:      100 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Betét lécek 16 db félkör egy szárnyon:    48 mm 

Végtartók 2 db mérete: 100x45x1000 mm 

Z alakú kereszttartó mérete: 95x15 mm 

Lécek kivitele:   gyalult felezett rúdfa 

Léc osztása:   42 mm  (lécek között)  

A lécek  szeggel szereltek.  

Zsanér szett fekete: 4 db 

Tolózár retesz fogadóval: 1 db  

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

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

Javasolt oszloptávolság beépítésnél: 305 cm 

Súly száraz állapotban:    52,5 kg 

 



 Buffalo kétszárnyú kapu 80x300 cm 

 

Kapu szárny hossza:    2x150 cm 

Kapu szárny magassága:     80 cm 

Anyag:   Erdei fenyő 

Betét lécek 16 db félkör egy szárnyon:    48 mm 

Végtartók 2 db mérete: 100x45x800 mm 

Z alakú kereszttartó mérete: 95x15 mm 

Lécek kivitele:   gyalult felezett rúdfa 

Léc osztása:   42 mm  (lécek között)  

A lécek  szeggel szereltek.  

Zsanér szett fekete: 4 db 

Tolózár retesz fogadóval: 1 db  

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

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

Javasolt oszloptávolság beépítésnél: 305 cm 

Súly száraz állapotban:    42 kg 


