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Havi Akcióink
Perforált lemezek
lyukasztás: RV 8-12
anyag: 2,0 mm vastag acél
táblaméret: 720x1450 mm

4.645,- Ft/db

lyukasztás: RV 8-12
anyag: 3,0 mm vastag acél
táblaméret: 295x1355 mm

3.070,- Ft/db

lyukasztás: RV 8-12
anyag: 3,0 mm vastag acél
táblaméret: 295x1375 mm

3.075,- Ft/db

lyukasztás: RV 8-12
anyag: 1,0 mm vastag acél
táblaméret: 500x935 mm

1.350,- Ft/db

lyukasztás: RV 12-20
anyag: 2,0 mm vastag acél
táblaméret: 555x2190 mm

14.740,- Ft/db

lyukasztás: téglaminta
anyag: 1,0 mm vastag alu
táblaméret: 1000x2000 mm

5.700,- Ft/db

lyukasztás: RG 10-50
anyag: 2,0 mm vastag acél
táblaméret: 1000x2000 mm

17.050,- Ft/db

lyukasztás: RV 18-26
anyag: 3,0 mm vastag acél
táblaméret: 1000x2000 mm

34.130,- Ft/db

lyukasztás: RV 20-26
anyag: 1,0 mm vastag acél
táblaméret: 798x1990 mm

9.600,- Ft/db

lyukasztás: RV 27-40
anyag: 1,0 mm vastag acél
táblaméret: 1000x2000 mm

10.780,- Ft/db

lyukasztás: RV 8-12 - 1.4301
anyag: 1,5 mm vastag
táblaméret: 564x1450 mm

10.185,- Ft/db

lyukasztás: RV 4-6 vörösréz
anyag: 1,0 mm vastag
táblaméret: 1000x2000 mm

54.200,- Ft/db

lyukasztás: RG 4,5-15
anyag: 1,0 mm vastag acél
táblaméret: 1000x2000 mm

6.295,- Ft/db

lyukasztás: telelemez
anyag: 1,5 mm vastag AlMg3
táblaméret: 1000x2000 mm

8.825,- Ft/db

Érvényes a raktári készlet erejéig!
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák!
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Sütőtálcák
anyag: perforált
AlMg3 ötvözött alu
tálcaméret: 300x400 mm
háztartási
anyag: 1,5 mm vastag
perforált AlMg3 ötvözött alu
tálcaméret: 360x450 mm
2x90 fok rövid oldalon

440,- Ft/db

anyag: 1,5 mm vastag
tele AlMg3 ötvözött alu
tálcaméret: 360x450 mm
2x90 fok rövid oldalon

1.540,- Ft/db

2.145,- Ft/db

Perlon hálók
30x30 mm lyukkal
anyaga 0,6 mm vastag

610,- Ft/m2

50x50 mm lyukkal
anyaga 0,6 mm vastag

345,- Ft/m2

NATO drótok
BTO-22 - 730 mm
átmérőjű tekercs

8.950,- Ft/tek.

FD típus síkbeli
700 mm

6.380,- Ft/tek.

BTO-22 - 950 mm
átmérőjű tekercs, ami
egyenesre húzható

6.460,- Ft/tek.

SZ típus - 700 mm
tekercses

8.010,- Ft/tek.

Érvényes a raktári készlet erejéig!
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák!
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Járórácsok
P 230-44-3 rácsosztás
anyag: S235JR horg. acél
táblaméret: 900x1200 mm

15.400,- Ft/db

P 230-33-3 rácsosztás
anyag: S235JR horg. acél
táblaméret: 600x240 mm
Lp szegés, belépőél, oldallap

4.050,- Ft/db

Ponthegesztett hálók
13x25 mm lyuk
anyag: 1,5 mm vastag horg. acél
méret: 1000x25000 mm

24.200,- Ft/db

25x40 mm lyuk
anyag: 0,7 mm vastag 1.4301 acél
méret: 1000x25000 mm
13x13 mm lyuk
anyag: 0,8 mm vastag horg. acél
méret: 1000x25000 mm

1.420,- Ft/m2
11.550,- Ft/db

Perforált csövek

lyukasztás: RV 3-4
anyag: 1,5 mm vastag 1.4404 acél
méret: 35x948 mm

27.590,- Ft/db

lyukasztás: RV 3-4
anyag: 1,5 mm vastag 1.4571 acél
méret: 35x948 mm

33.315,- Ft/db

lyukasztás: RV 3-4
anyag: 1,5 mm vastag 1.4301 acél
méret: 36x948 mm

11.535,- Ft/db

Befoglaló profilok
20x30 mm négyszög lemez LE
anyag: 1,7 mm vastag acél
hossz: 3000 mm

990,- Ft/fm

20x20 mm trapéz lemez LT
anyag: 1,7 mm vastag acél
hossz: 3000 mm

620,- Ft/fm

30x30 mm hullámrács négyzet WE
anyag: 5,7 mm vastag acél
hossz: 3000 mm

1.045,- Ft/fm

Érvényes a raktári készlet erejéig!
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák!
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Legyen szó ipari objektumokról vagy privát felhasználásról, a horganyzott járórácsok
illetve lemezprofilok számos
problémára nyújtanak megoldást!

MOL Algyő

FÓKUSZBAN a
		

járórácsok
A járórácsok, lemezprofilok, létrafokok széles választéka áll
rendelkezésre mind az alapanyag, mind a műszaki tartalom tekintetében, melyek egy részét raktárról, más részét
pedig megrendelésre tudjuk szállítani.
A járórácsok különböző anyagú, fő- és mellékbordából
összeállított, személy- és adott esetben járműteher viselésére alkalmas sík testek.
A rácsok teherviselő elemei mindig a megfelelően méretezett keresztmetszetű szalagacélból (esetleg más anyagból, pl.: rozsdamentes) készült főbordák. A járórácsok csak
egy irányban (főborda irányban) teherviselők.

Típusok
• P - préselt kivitel
A főbordák kicsípett fészkeibe
préselik be a mellékbordákat.
• SP - hegesztett kivitel
A mellékbordákat elektromos ellenállás-hegesztéssel préselik és
hegesztik a főbordákba. A mellékbordák anyaga csavart négyzetacél.

Alkalmazási területek
•

•

•

•
•
•

belső- és külsőépítészet:
térelválasztó falak, térbútorok
klímatechnika:
kéményseprő járdák, tetőklíma szervízjárdák
építőipar: csatorna és aknafedelek, állvány padozatok
élelmiszeripar: járófelületek
gépipar: járófelületek
járműipar: fellépők stb.

A járórácsokkal kapcsolatos egyéb szakkifejezések
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osztáskép
főbordák
mellékbordák
felfekvés
bokaléc
szegélyek
szögacél szegélyek
visszacsípés
kivágások
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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

MÁVÉPCELL
vasúti kocsi

www.metmark.hu
Az esetlegesen előforduló tartalmi
és nyomdai hibákért a felelősséget
nem vállaljuk!
©Metmark Kft. 2017.

MOL Algyő
szervíz járda

A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN
Fókuszban:
expandált lemezek

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

