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Magasles
MAGASLES TALAPZAT
MEGFIGYELŐ TALAPZAT
BIZTONSÁGI BERENDEZÉSHEZ
KILÁTÓ TALAPZAT
KAMERA TALAPZAT

Az előregyártott vasbeton elem kialakítása
révén rendkívül stabil. Terhelhető talaj esetén
semmilyen kiegészítő rögzítést nem igényel.
Mozgatható daruval, villás targoncával
vagy a 3 pontos rögzítéssel traktorral
is. így a nehezen járható terepen is
gyors és egyszerű az elhelyezése.
Az alapként biztosított 3 pontos rögzítés
mellett menetes csatlakozók is beépíthetők
létra, lépcső vagy korlát gyors rögzítéséhez.
Az elem élettartama a hasonló célt
szolgáló fa vagy acélszerkezetekkel
szemben összehasonlíthatatlanul jobb.
Gyors, rugalmas helyszínváltoztatás
lehetséges.
Igény szerint lehetőség van a beton
anyagában való színezésére
vagy az elem festésére.
A természetvédelem fenntarthatósági
szempontjait szolgálja, hiszen
a magasles elhelyezése, felépítése,
bontása során a talajban nem maradnak
rögzítő elemek, betonműtárgyak.

Lábazati rendszerelem
•
•
•
•
•

Vasbeton
Színe szürke, melírozott
Feljáróhoz beépített rögzítő elemek
Rögzítő pántok a vadászfülke rögzítéséhez
3 pontos kapcsolódás traktorral
való mozgatáshoz

Műszaki adatok:
Súly:
Talpméret:
Fogadó felület:
Elemmagasság:

2.200 kg
2,00 x 1,50 m
1,20 x 1,20 m
2,00 m

Statikai terhelhetőség:
a fogadó felületen
500 kg/m²
Szélterhelt felület:
Zárt vadászfülke

Ár:

1,50 x 1,50 x 2,15 m

258 000 Ft/db + ÁFA

Feljáró

Feljáró pihenőrésszel

• Lakkozott létra
• Lakkozás: alapozás és színre festés
• Színe: antracit
(igény szerint horganyzott kivitelben is)
• Belépő lemez
• Korlát
• Rögzítő elemekkel komplett
• Súly: 80 kg

• Lakkozott létra pihenőrésszel
• Lakkozás: alapozás és színre festés
• Színe: antracit
(igény szerint horganyzott kivitelben is)
• Belépő lemez pihenőrésszel, korláttal védve
• Korlát
• Rögzítő elemekkel komplett
• Súly 135 kg

Feljáróinkkal a magaslesek örök problémája, a korhadt lépcsőfokok – mint a legnagyobb baleseti forrás – is
kiküszöbölhető!

Ár:

96 000 Ft/db + ÁFA

Érvényesség 2020.12.31. Az árak gyári átadásra vonatkoznak jánossomorjai telephelyünkön.

Ár:

146 000 Ft/db + ÁFA
www.leier.eu

Garnitúra változatok

Kezdő csomag 1

Kezdő csomag 2

1 x Vasbeton előregyártott talapzat
1 x Feljáró

1 x Vasbeton előregyártott talapzat
1 x Feljáró pihenőrésszel

Ár:

354 000 Ft/db + ÁFA

Ár:

404 000 Ft/db + ÁFA

A fülkével kiegészített komplett szettre a kialakításra vonatkozó igény szerint egyedi ajánlatot készítünk. Érdeklődni
központi értékesítésünkön lehet. Telefon: +36 96 512-000, e-mail: kpertekesites@leier.hu
Érvényesség 2020.12.31. Az árak gyári átadásra vonatkoznak jánossomorjai telephelyünkön.

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi
képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

Az Ön építőanyag-kereskedője:

ÉRTÉKESÍTÉS
Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: ertekesites@leier.hu

www.leier.eu

