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Havi Akcióink

Kerítés táblák
6.680,- Ft/db

előhorganyzott + szinterezett

expandált lemez

méret: 43x20x4x3 mm
anyagminőség: acél
tábla méret: 1000x2000 mm

8.850,- Ft/db

hullámrács

méret: 20x20x2,5 mm
anyagminőség: acél
800x2000 és 1500x1800 mm

1.390,- Ft/m2

perforált lemez

lyukasztás: RV 10-15
anyag: 2 mm vastag acél
táblaméret: 1250x2500 mm

13.390,- Ft/db

5.270,Ft/db
előhorganyzott
méret: 1700x2500 mm
huzal átmérő: 4,0 mm
osztásköz: 60 x 200 mm

Érvényes a raktári készlet erejéig!
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák!

Nagyobb mennyiség esetén további kedvezmények!

méret: 1700x2500 mm
huzal átmérő: 4,0 mm
osztásköz: 60 x 200 mm
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Kerítésrendszereinkre az egyszerű szerelhetőség, esztétikum, időjárás állóság jellemző.
A termékek forgalmazásán túl
a kerítéstelepítést is vállaljuk.
Eszterbauer borászat
Szekszárdon

Típusok

FÓKUSZBAN a

Kerítésrendszereink három típusát
különböztetjük meg:

kerítésrendszerek

• táblás kerítés rendszert,

Rövid ismertetők

• tekercses kerítéseket –
gépfonatok,

Táblás kerítésrendszerek:
• acélhuzalból ponthegesztéssel készülnek,
• trapézbordával vannak ellátva, aminek köszönhetően
az elemek merevek és erősek,
• bevonatuk előhorganyzott illetve előhorganyzott
műanyag bevonatos.

• csomózott kerítéseket –
vadhálók.

Alkalmazási területek
Táblás kerítésrendszerek:
iparterületek, sportlétesítmények,
közterületek, középületek, iskolák, játszóterek, temetők, családi
házak, kertek, parkok, stb...

Tekercses gépfonatok:
• húzott horganyzott acélhuzalból készülnek
hagyományos fonatolású technológiával,
• bevonatuk előhorganyzott illetve előhorganyzott
műanyag bevonatos.

Tekercses gépfonatok:
erdőgazdálkodás, vadvédelem,
mezőgazdasági
felhasználásban: kertek, gyümölcsösök védelmére, stb ...

Csomózott kerítések – vadhálók:
• különböző szálvastagsággal és változó szálkiosztással,
• alul sűrűbb, felfelé haladva bővülő lyukosztással,
• előhorganyzott huzalokból speciális csomózással
készülnek.

Csomózott kerítések – vadhálók:
erdőgazdálkodás
területein,
vadgazdálkodás területein, mezőgazdasági
felhasználásban:
kertek, gyümölcsösök védelmére, autópályák, autóutak védőkerítéseként, stb ...
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METMARK HÍREK
havi hírújság

ÖTLETMOZ A I K
• referenciamunkáinkból •

Kiadja:
Metmark Kft.
7100 Szekszárd,
Arany J. u. 17-21.
Szerkesztő:
metmark marketing
Tel.:

+36 74 512 678
+36 30 309 8383

Fax:

+36 74 512 679

info@metmark.hu

Eszterbauer borászat
Szekszárdon

www.metmark.hu
Az esetlegesen előforduló tartalmi

Hullámrács kerítés
családi háznál

és nyomdai hibákért a felelősséget
nem vállaljuk!
©Metmark Kft. 2017.

A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN

Szekszárdi strand
kerítése

Budapest IX. kerületi
lakópark kerítése

Fókuszban: a járórácsok

Elérhetőségeink

Szekszárdi központ: 7100 Szekszárd, Arany J. utca 17-21.
tel.: +36 74 512 678, +36 30 309 8383 fax.: +36 74 512 679 info@metmark.hu
Szekszárdi raktár/iroda
7100 Szekszárd, Pollack M. utca 92.
tel.: +36 74 407 692, +36 20 550 4996
fax: +36 74 512 679
info@metmark.hu

www.metmark.hu

Budapesti raktár/iroda
1105 Budapest, Bánya utca 35.
tel: +36 1 433 5550, +36 30 535 5594
fax: +36 1 433 5551
budapest@metmark.hu

