Polargos Kerítésrendszer

a hazaérkezés kényelme
2018 HU

MONACO 2

S: 180/200 cm

Táblás ELEM
180 (182*) x 120 cm

Új szerelhető kaputartók

Új szerelhető kaputartók

Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal
együtt csomagolva.

Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal
együtt csomagolva.

(kapuval együtt szállítva)

KISKAPU

BALOS/JOBBOS

KISKAPU

BALOS/JOBBOS

100 (108*) cm x 150 cm

Kód (I.P): W6450

Kód (I.P):
B: W3922, J: W3923

200 (202*) x 120 cm

M: 150 cm

Táblás ELEM
200 (202*) x 150 cm

90 (98*) cm x 150 cm

Kód (I.P): W6786

NICE

(kapuval együtt szállítva)

Kód (I.P):
B: W3944, J: W3946

Kód (I.P): W6787

3M

kapu
300 (304*) x 150 cm

3,5 M

kapu
350 (354*) x 150 cm

Kód (I.P): W3919
Automata verzió – kód (I.P): W3916

300 (304*) x 150 cm

Kód (I.P): W3920
Automata verzió – kód (I.P): W3917

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

4M

400 (404*) x 150 cm

tolókapu
600 (400*) x 144 cm

Kód (I.P): B: W6797, J: W6796
Automata verzió – kód (I.P): B: W6798, J: W6799

Kód (I.P): W3921
Automata verzió – kód (I.P): W3918

A tolókapu tartozékok értékesítése készletben történik:
fogadó oszlop, átmenő oszlop, műanyag támasztó
görgő, görgős támasztószerkezet 2 db

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

Új szerelhető kaputartók (kapuval együtt szállítva) Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal együtt csomagolva.
I.P – Index Polargos

Kód (I.P): W3939
Automata verzió – kód (I.P): W3933

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

BALOS/JOBBOS

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

4M

kapu
400 (404*) x 150 cm

tolókapu

BALOS/JOBBOS

600 (400*) x 144 cm

Kód (I.P): B: W6457, J: W6458
Automata verzió – kód (I.P): B: W6459, J: W6460

Kód (I.P): W3940
Automata verzió – kód (I.P): W3934

A tolókapu tartozékok értékesítése készletben történik:
fogadó oszlop, átmenő oszlop, műanyag támasztó
görgő, görgős támasztószerkezet 2 db

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

Új szerelhető kaputartók (kapuval együtt szállítva) Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal együtt csomagolva.

Tartozékok (monaco 2/ nice)

I.P – Index Polargos

* – távolság az oszlopok közt

* – távolság az oszlopok közt

– korrózió elleni védelem

kapu ütköző

oszlop bilincs 5x5 cm

W3393

S5385

kerítésoszlop

2

3,5 M

kapu
350 (354*) x 150 cm

Kód (I.P): W3938
Automata verzió – kód (I.P): W3932

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

kapu

3M

kapu

5x5x200 cm
W1162

összekötő
elem – „T”, 2 db
S3248

kis és nagykapu
oszlop
7x7x215 cm
W6752

építési horgok
– beton oszlopok
esetén

S3247

S5203

felső
zárólelem

– korrózió elleni védelem

zár ellendarab
személybejáróhoz

W3045

W2729

alsó
zárólelem
W3046

oszlop
kiskapuhoz - zár
felőli oldal
7x7x215 cm
W6325

kilincs
S6439

zár kapuhoz

tolókapu zár

zár-cilinder
25x25 mm, 3 kulcs

kapugörgő
tolókapuhoz

W0722

S7145

W1089

S1248
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TOLA 2

Új szerelhető kaputartók

Új szerelhető kaputartók

Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal
együtt csomagolva.

Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal
együtt csomagolva.

(kapuval együtt szállítva)

M: 120 cm

Táblás ELEM
200 (202*) x 120 cm

KISKAPU

BALOS/JOBBOS

3M

300 (304*) x 150 cm

3,5 M

kapu
350 (354*) x 150 cm

Kód (I.P): W3821
Automata verzió – kód (I.P): W3818
KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

4M

kapu
400 (404*) x 150 cm

tolókapu

BALOS/JOBBOS

Kód (I.P): B: W6379, J: W6380
Automata verzió – kód (I.P): B: W6570, J: W6569
A tolókapu tartozékok értékesítése készletben történik:
fogadó oszlop, átmenő oszlop, műanyag támasztó
görgő, görgős támasztószerkezet 2 db

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

Új szerelhető kaputartók (kapuval együtt szállítva) Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal együtt csomagolva.
I.P – Index Polargos

3,5 M

kapu
350 (354*) x 160 cm

Kód (I.P): W3849
Automata verzió – kód (I.P): W3846

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

600 (400*) x 144 cm

Kód (I.P): W3823
Automata verzió – kód (I.P): W3820

3M

kapu
Kód (I.P): W3848
Automata verzió – kód (I.P): W3845

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

BALOS/JOBBOS

Kód (I.P):
B: W3851, J: W3852

300 (304*) x 160 cm

Kód (I.P): W3822
Automata verzió – kód (I.P): W3819

KISKAPU
100 (108*) cm x 160 cm

Kód (I.P): W6912

Kód (I.P):
B: W3824, J: W3825

kapu

M: 130 cm

Táblás ELEM
200 (202*) x 130 cm

90 (98*) cm x 150 cm

Kód (I.P): W6373

LONDON 2

(kapuval együtt szállítva)

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

4M

kapu
400 (404*) x 160 cm

tolókapu

BALOS/JOBBOS

600 (400*) x 154 cm

Kód (I.P): B: W6949, J: W6918
Automata verzió – kód (I.P): B: W6950, J: W6919

Kód (I.P): W3850
Automata verzió – kód (I.P): W3847

A tolókapu tartozékok értékesítése készletben történik:
fogadó oszlop, átmenő oszlop, műanyag támasztó
görgő, görgős támasztószerkezet 2 db

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

Új szerelhető kaputartók (kapuval együtt szállítva) Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal együtt csomagolva.

Tartozékok (tola 2/ london 2)

I.P – Index Polargos

* – távolság az oszlopok közt

* – távolság az oszlopok közt

– korrózió elleni védelem

kapu ütköző

oszlop bilincs
5x5 cm

W3393

S5385

kerítésoszlop

4

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

5x5x200 cm
W1162

összekötő
elem – „T”, 2 db
S3248

kis és
nagykapu
oszlop
(tola 2)
7x7x215 cm
W6752

kis és
nagykapu
oszlop
(london 2)

10x10x220 cm
W6705

építési horgok
– beton oszlopok
esetén

S3247

S5203

felső
zárólelem

– korrózió elleni védelem

zár ellendarab
személybejáróhoz

W3045

alsó
zárólelem
W3046

oszlop
oszlop
kiskapuhoz - zár kiskapuhoz – zár
felőli oldal
felőli oldal
(London 2)
(tola 2)
7x7x215 cm
W6325

10x10x220 cm
W6326

W2729

kilincs
S6439

zár kapuhoz

tolókapu zár

zár-cilinder
25x25 mm, 3 kulcs

kapugörgő
tolókapuhoz

W0722

S7145

W1089

S1248
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HAGA 3

Új szerelhető kaputartók

Új szerelhető kaputartók

Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal
együtt csomagolva.

Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal
együtt csomagolva.

(kapuval együtt szállítva)

DENVER 3

(kapuval együtt szállítva)

Kilincses kapu!

M: 130/160 cm

Táblás ELEM
200 (202*) x 130 cm

Kilincses kapu!

KISKAPU

BALOS/JOBBOS

200 (202*) x 120 cm

100 (108*) cm x 160 cm

Kód (I.P): W6930

3M

kapu
300 (304*) x 160 cm

3,5 M

kapu
350 (354*) x 160 cm

Kód (I.P): W3903
Automata verzió – kód (I.P): W3900
A kapu készlet az alábbiakból áll**: zár ellendarab személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder 25x25 mm, 3 kulcs, retesz.

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

4M

kapu
400 (404*) x 160 cm

A kapu készlet az alábbiakból áll**: zár ellendarab személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder 25x25 mm, 3 kulcs, retesz.

tolókapu

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

BALOS/JOBBOS

Kód (I.P): B: W7245, J: W7246
Automata verzió – kód (I.P): B: W7247, J: W7248

A kapu készlet az alábbiakból áll**: zár ellendarab személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder 25x25 mm, 3 kulcs, retesz.

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

A tolókapu tartozékok értékesítése készletben történik:
fogadó oszlop, átmenő oszlop, műanyag támasztó
görgő, görgős támasztószerkezet 2 db

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

Új szerelhető kaputartók (kapuval együtt szállítva) Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal együtt csomagolva.

*

3,5 M

kapu
350 (354*) x 150 cm

Kód (I.P): W4069
Automata verzió – kód (I.P): W4066

A kapu készlet az alábbiakból áll: zár ellendarab személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder 25x25 mm, 3 kulcs, retesz.

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

4M

kapu
400 (404*) x 150 cm

A kapu készlet az alábbiakból áll**: zár ellendarab személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder 25x25 mm, 3 kulcs, retesz.

A kapu készlet az alábbiakból áll**: zár ellendarab személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder 25x25 mm, 3 kulcs, retesz.

tolókapu

BALOS/JOBBOS

Kód (I.P): B: W8064, J: W8065
Automata verzió – kód (I.P): B: W8062, J: W8063
KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

A tolókapu tartozékok értékesítése készletben történik:
fogadó oszlop, átmenő oszlop, műanyag támasztó
görgő, görgős támasztószerkezet 2 db

I.P – Index Polargos
*

– távolság az oszlopok közt

W3393

– korrózió elleni védelem

W3477

S6739

összekötő
elem – „U”
2 db, RAL 7016
(denver 3)
S1806

kis és nagykapu
oszlop RAL 7016
7x7x215 cm
(Haga 3) W7283
7x7x200 cm
(DENVER 3) W7984

kis és nagykapu
oszlop
7x7x200 cm
RAL 7016
(denver)
W7984

építési horgok
– beton oszlopok
esetén

tolókapu zár
oszlop kiskapuhoz
- zár felőli oldal
7x7x215 cm
RAL 7016
W7284

S3247

S5203

– távolság az oszlopok közt

** – az automata kapunyitóval
		 felszerelt kapukra nem vonatkozik

kapu ütköző

oszlop bilincs
5x5 cm
RAL 7016, 2 db
(Haga 3)

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

Új szerelhető kaputartók (kapuval együtt szállítva) Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal együtt csomagolva.

Tartozékok (haga 3/ denver)

kerítésoszlop
5x5x200 cm
RAL 7016

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

600 (400*) x 144 cm

Kód (I.P): W4068
Automata verzió – kód (I.P): W4065

** – az automata kapunyitóval
		 felszerelt kapukra nem vonatkozik
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3M

kapu
Kód (I.P): W4070

600 (400*) x 154 cm

Kód (I.P): W3905
Automata verzió – kód (I.P): W3902

I.P – Index Polargos

A kiskapu készlet az alábbiakból áll: zár ellendarab
személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder
25x25 mm, 3 kulcs.

300 (304*) x 150 cm

Kód (I.P): W3904
Automata verzió – kód (I.P): W3901

BALOS/JOBBOS

Kód (I.P):
B: W4071, J: W4072

A kiskapu készlet az alábbiakból áll: zár ellendarab
személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder
25x25 mm, 3 kulcs.

Kód (I.P): W7894

KISKAPU
100 (108*) cm x 150 cm

Kód (I.P): W7780

Kód (I.P):
B: W3906, J: W3907

200 (202*) x 160 cm

M: 120 cm

Táblás ELEM

W1089

kapugörgő
tolókapuhoz
S1248

– korrózió elleni védelem
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PORTLAND

Új szerelhető kaputartók

Új szerelhető kaputartók

Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal
együtt csomagolva.

Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal
együtt csomagolva.

(kapuval együtt szállítva)

ALICE 2

(kapuval együtt szállítva)

Kilincses kapu!

M: 130/160 cm

Táblás ELEM
200 (202*) x 130 cm

KISKAPU

BALOS/JOBBOS

200 (202*) x 145 cm

100 (108*) cm x 160 cm

Kód (I.P): W7326

A kiskapu készlet az alábbiakból áll: zár ellendarab
személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder
25x25 mm, 3 kulcs.

Kód (I.P): W3682

3M

kapu
300 (304*) x 160 cm

3,5 M

kapu
350 (354*) x 160 cm

Kód (I.P): W3973
Automata verzió – kód (I.P): W3970
KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

4M

kapu
400 (404*) x 160 cm

tolókapu

BALOS/JOBBOS

600 (400*) x 154 cm

Kód (I.P): B: W7335, J: W7337
Automata verzió – kód (I.P): B: W7336, J: W7338

Kód (I.P): W3975
Automata verzió – kód (I.P): W3972

A tolókapu tartozékok értékesítése készletben történik:
fogadó oszlop, átmenő oszlop, műanyag támasztó
görgő, görgős támasztószerkezet 2 db

KAPHATÓ AUTOMATA KAPU

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

Új szerelhető kaputartók (kapuval együtt szállítva) Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal együtt csomagolva.
I.P – Index Polargos
*

– távolság az oszlopok közt

** – az automata kapunyitóval
		 felszerelt kapukra nem vonatkozik
– korrózió elleni védelem

Tartozékok (portland)
kerítésoszlop
5x5x200 cm, RAL 7016
W3477

kis és nagykapu oszlop
7x7x215 cm, RAL 7016
W7283
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oszlop kiskapuhoz
- zár felőli oldal
7x7x215 cm, RAL 7016
W7284

oszlop bilincs,
5x5 cm, RAL 7016
S5118

felső
zárólelem
W3045

összekötő elem
– „T”, 2 db, RAL 7016

alsó
zárólelem

kapu ütköző

tolókapu
zár

S6739

W3393

építési horgok
– beton oszlopok esetén
S3247

S5203

W3046

W1089

kapugörgő
tolókapuhoz
S1248

BALOS/JOBBOS

Kód (I.P):
B: W3843, J: W3844

200 (202*) x 175 cm

A kiskapu készlet az alábbiakból áll: zár ellendarab
személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder
25x25 mm, 3 kulcs.

Kód (I.P): W6332

3M

kapu
300 (304*) x 175 cm

Kód (I.P): W3974
Automata verzió – kód (I.P): W3971

KISKAPU
105 (113*) cm x 175 cm

Kód (I.P): W7542

Kód (I.P):
B: W3976, J: W3977

200 (202*) x 160 cm

M: 145/175 cm

Táblás ELEM

3,5 M

kapu
350 (354*) x 175 cm

Kód (I.P): W3839

Kód (I.P): W3840

A kapu készlet az alábbiakból áll: zár ellendarab
személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder
25x25 mm, 3 kulcs, retesz.

A kapu készlet az alábbiakból áll: zár ellendarab
személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz, zár-cilinder
25x25 mm, 3 kulcs, retesz.

4M

kapu
400 (404*) x 175 cm

tolókapu

BALOS/JOBBOS

600 (400*) x 169 cm

Kód (I.P): B: W7544, J: W7545
Automata verzió – kód (I.P): B: W7546, J: W7547

Kód (I.P): W3841
Automata verzió – kód (I.P): W3842
A kapu készlet az alábbiakból áll**: zár ellendarab személybejáróhoz, kilincs, zár kapuhoz,
zár-cilinder 25x25 mm, 3 kulcs, retesz.

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

A tolókapu tartozékok értékesítése készletben történik:
fogadó oszlop, átmenő oszlop, műanyag támasztó
görgő, görgős támasztószerkezet 2 db

KAPHATÓ
AUTOMATA
KAPU

Új szerelhető kaputartók (kapuval együtt szállítva) Zsanérok a kapukkal és kiskapukkal együtt csomagolva.

Tartozékok (Alice 2)
kerítésoszlop
5x5x200 cm
W1162

kis és nagykapu oszlop
10x10x220 cm
W6705

oszlop kiskapuhoz
- zár felőli oldal
10x10x220 cm
W6326

oszlop bilincs
5x5 cm

tolókapu
zár

S5385

W1089

összekötő elem
– „T”, 2 db

kapugörgő
tolókapuhoz

S3248

I.P – Index Polargos
*

– távolság az oszlopok közt

** – az automata kapunyitóval
		 felszerelt kapukra nem vonatkozik
– korrózió elleni védelem

S1248

kapu ütköző
W3393

építési horgok – beton oszlopok esetén
S3247

S5203
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EASY WAY 201

SIMPLE MOVE 102

KÉTSZÁRNYÚ KAPUNYITÓ HAJTÓMŰ POLARGOS

TOLÓKAPU HAJTÓMŰ POLARGOS

A kétszárnyú kaput a POLARGOS automata s zerkezettel egy készülékben lehet megvásárolni.
Ennek köszönhetően garantálni tudjuk, hogy a hajtómű megfelelő paraméterekkel rendelkezik
és igazodik a kapuhoz. Az ilyen készlet megvásárlásával azt nyeri, hogy:
•	a kapun a szerelési furatok gyárilag megtalálhatók, így nincs szükség lyukak fúrására
a automata rögzítéséhez, és nem sértjük meg a korrózióellenes bevonatot
• csatlakozó elem oszlopokhoz és kapukhoz
•	RTS rendszerű automatizálás, ami egy korszerű megoldás és amely lehetővé teszi például,
hogy egy távirányítóval ki tudjuk nyitni a bejárati kaput, felengedjük a redőnyöket és kinyissuk a garázsajtót
• a hajtóművet könnyű elhelyezni, nincs szükség „különleges” kulcs alkalmazására

A legtöbb POLARGOS tolókaput a POLARGOS KAPUAUTÓMATA KÉSZLETTEL együtt lehet megvásárolni.
Ennek köszönhetően garantálni tudjuk, hogy a hajtómű megfelelő paraméterekkel rendelkezik és igazodik
a kapuhoz. Az ilyen készlet megvásárlásával azt nyeri, hogy:
•	a kapun a szerelési furatok gyárilag megtalálhatók, így nincs szükség lyukak fúrására a kapuautomata
rögzítéséhez, és nem sértjük meg a korrózióellenes bevonatot
•	a hajtóművet könnyű elhelyezni, nincs szükség „különleges” kulcs alkalmazására
•	RTS rendszerű automatizálás, ami egy korszerű megoldás és amely lehetővé teszi például, hogy egy távirányítóval ki tudjuk
nyitni a bejárati kaput, felengedjük a redőnyöket és kinyissuk a garázsajtót
•	az új nejlon szalag alkalmazásának köszönhetően nagyon csendes a működése

Az Easy Way használata javasolt:
• kapukhoz, melyek nyílási szöge 80° – 100°                                                         
• az ütközők használata a működési ciklus betanulása szempontjából elengedhetetlen (2db, lsd.alább)
• az Easy Way motorral működtetett kapuk kizárólag az Ön kertje/udvara felé nyílhatnak (soha nem az utca felé)

készlet elemei
1
2
3
4
5

A RENDSZER ELEMEI
1
2
3
4

orsós motor, 2 db.
vezérlőmű, 1 db.
vezérlőmű ház, 1 db.
távirányító, 2 db.

1

motor, 1 db
kétcsatornás távirányító, 2 db
felerősítő léc, 4 db
fogasléc, 13 db
M6 x 50 mm csavar alátéttel, 26 db

3

7
3

5
6
7

kapcsolóelem oszlophoz, 2 db.
kapcsolóelem a kapuhoz, 2 db.
távolságtartó a kapu
összekapcsolójához, 2 db.
8	csavarkészlet a szereléshez

2
1

4

5

2

5

4
Figyelem! 2 DB ütköző vásárlását
javasoljuk!

6

Figyelem! 1 DB ütköző vásárlását
javasoljuk!
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Az ütközők külön
vásárolhatóak.

Az ütközők külön
vásárolhatóak.

AUTOMATIZÁLÁS
ELŐNYEI

PARAMÉTEREK

• könnyen szerelhető
• gyors és csendes nyitás
• automatikus beállítások
• részleges nyitás személyforgalom számára
• a kapu fokozatos fékezése

nyitási idő
körülbelül 16 mp.*
a kapuszárny súlya
max. 200 kg
a szárny maximális hossza
2,0 m
tápfeszültség
230 V
maximális nyitási szög
95°
nyitás a tápfeszültség
kimaradása esetén
igen – rugós zár

beépített belső antenna
igen
motor
24 V
maximális napi ciklusszám
20
csatlakoztatható távirányítók
maximális száma
16
automatikus akadályérzékelés
EN 12 453
szabvány
EN 60335-2-103

AUTOMATIZÁLÁS
ELŐNYEI
• rendkívül csendes
• könnyű szerelés
• akadályfelismerő rendszer
• anti-zúzás funkció
• részleges nyitás személyforgalom
számára

* a nyitási idő különféle lehet, a kapu paramétereitől függően

PARAMÉTEREK
nyitási idő
a kapuszárny súlya
a szárny maximális hossza
tápfeszültség
nyitás a tápfeszültség
kimaradása esetén
beépített belső antenna

körülbelül 30 mp.*
max. 300 kg
4 m (teljes hossz 6 m)
230 V
igen – manuális
igen

hőmérsékleti tartomány -20°-tól 60°C
motor
24 V
maximális napi ciklusszám
20
csatlakoztatható távirányítók
maximális száma
16
szabvány
EN 60335-2-103

* a nyitási idő különféle lehet, a kapu paramétereitől függően

További tartozékok
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Fali RTS adó
(távirányító)

RTS rádióvevő

kód (I.P): S1513

kód (I.P): S1587

33 cm-es fogasléc
- 3 db (Simple Move 101)

Sürgősségi, 9,4 V-os
pótakkumulátor

Kulcsos
kapcsoló

Figyelmeztető
lámpa

Fotocellák

kód (I.P): W6207

kód (I.P): S1512

kód (I.P): S1588

kód (I.P): S1508

kód (I.P): S1509

Kétcsatornás
távirányító

Négycsatornás
távirányító

kód (I.P): S1507

kód (I.P): S1589

Kültéri
antenna

kód (I.P): S1510

Ütköző
I.P – Index Polargos

kód (I.P): S1975
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Szerelés

Szerelés

Kaputartozékok – kapu
1
2
3
4

könyökpánt
felső zárólelem
alsó zárólelem
kapu ütköző

Összekötő elem – „T”, oszlop bilincs 5x5 cm

1

„T” típusú rögzít elemek, amikor folytatjuk a kerítés elemek rögzítését, amikor kezdjük vagy befejezzük a kerítéselemek rögzítését, vagy amikor a kerítést a telek sarkán kell rögzíteni, akkor használunk „T” összeköt elemet.
A „T” összeköt elemek kettesével vannak csomagolva.

2

nézet a kertből

3

4

nézet
a kertből

Kaputartozékok – kilincses kapu

Összekötő elem – „U”

1 könyökpánt
2 kilincs
3 zár ellendarab

személybejáróhoz

4 zár kapuhoz

1

2

3

nézet
a kertből

„U” típusú összekötő Az „U“ típusú összekötő egy univerzális kötőelem a táblás kerítésekhez. Lehetővé teszi a szerelést egyenes vonalban és a kerítés sarkában egyaránt. Általában acéloszlopokhoz használják, az oszlophoz lemezcsavar segítségével rögzítik. Felhasználható beton- ill. klinker oszlopokhoz is, ebben az esetben lemezcsavar helyett
dübelt kell használni. Annak köszönhetően, hogy az összekötő két síkban szerelhető, a felfüggesztett kerítéstáblák
összekötő elemei vízszintesek ill. függőlegesek lehetnek. A csomagolás 2 darabot tartalmaz.

4

+ zár-cilinder

5 retesz
6 kapu ütköző

nézet a kertből

5

12

6
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Szerelés

Hogyan különböztessük
meg a jobbos/balos kiskaput?
Hogyan különböztessük meg a jobbos/balos kiskaput?

Kaputartozékok – kiskapu
1 zár kapuhoz + zár-cilinder

2 kilincs

3 zár ellendarab személybejáróhoz

4 könyökpánt

1

4

KAPU EGYSZÁRNYÚ BALOS

KAPU EGYSZÁRNYÚ JOBBOS

AZ UTCA OLDALÁRÓL NÉZVE:

AZ UTCA OLDALÁRÓL NÉZVE:

2

kapupántok
a jobb oldalon

kapupántok
a bal oldalon

FELÜLNÉZET:

4

3

FELÜLNÉZET:

kapupántok
a jobb oldalon

kapupántok
a bal oldalon

Hogyan különböztessük meg, hogy
a tolókapu jobbos vagy balos?
Hogyan különböztessük meg, hogy a tolókapu jobbos vagy balos?

Csavarozott zsanérok
szerelése

Hogyan különböztessük meg, hogy a tolókapu jobbos vagy balos?
TOLÓKAPU JOBBOS – AZ UTCA OLDALÁRÓL NÉZVE:
TOLÓKAPU JOBBOS – AZ UTCA OLDALÁRÓL NÉZVE:

1

2

3

4

5

6

ellensúly
a jobb oldalon
ellensúly
a jobb oldalon

TOLÓKAPU BALOS – AZ UTCA OLDALÁRÓL NÉZVE:
TOLÓKAPU BALOS – AZ UTCA OLDALÁRÓL NÉZVE:
ellensúly
a bal oldaloj
ellensúly
a bal oldaloj
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A POLARGOS dinamikus fejlődése
A Polargos cég telekhatároló kerítések, ipari kerítésrendszerek és más acéltermékek gyártója, mely 18 éve működik a lengyel piacon. Sok éves tapasztalatának, valamint
technikai és marketing hátterének köszönhetően
a Polargos cég egyre több elégedett ügyfelet mondhat magáénak nemcsak Lengyelországban, de külföldön is. A cég célja kiváló minőségű termékek gyártása, melyek beváltják az ügyfelek hozzájuk fűződő
esztétikai elvárásait, valamint megfelelnek az aktuális
„kerítés divatnak”.

Polargos Sp. z o.o.
ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
Polska/ Lengyelország
Tel.: +48 22 872 00 91-93
www.polargos.pl
Denisa Putíková
Tel.: +420 602 375 121
denisa.putikova@polargos.pl

www.polargos.pl/en

