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JÁRÓRÁCSOK

Lépcsőfokok 
A lépcsőfokok ugyanolyan típusú rácsokból 
készülnek, mint a préselt (P) illetve hegesz-
tett (SP) járórácsok. Ezeket mindig csúszás-
mentes, lyukasztott belépő éllel és ráhe-
gesztett oldallappal szállítjuk. 
Minden lépcsőfok védőgázas hegesztéssel 
készül, így elkerülhető a salakképződés, és 
megakadályozható a lépcsők deformáló-
dása. Az így gyártott  lépcsőelemek szög- 
és méretpontosak.

Teraszlépcső 
Szekszárdon

Kerti lépcső

Lépcsőelem



Legyen szó ipari vagy otthoni felhasználás-
ról, a járórácsok számos problémára nyújta-
nak megoldást.
Széles választékkal állunk rendelkezésre 
mind az alapanyag, mind a műszaki tar-
talom tekintetében, melyek jelentős részét 
raktárról, míg a fennmaradót pedig meg-
rendelésre tudjuk partnereink részére szállí-
tani.

Préselt járórácsok - P
A préselt járórácsokat valamennyi iparág-
ban használják különféle építmények, pad-
lóemelvények, járdák, járófelületek és lép-
csőpihenők kialakítására. 
Kiemelkedően jó tulajdonságai miatt a ma-
gasépítészeti előírásoknak is megfelelnek. 
A megvalósítható méretek és kialakítások 
széles skálája a rácsok sokféle alkalmazását 
teszi lehetővé. 
Gépjárművel történő terhelés esetén a nagy 
teherbírású, míg olajos folyadék, vagy hó és 
jég előfordulása esetén a csúszásgátló ki-
alakítású rácsok beépítése javasolt. A sűrű 
osztású préselt rácsokat a közterületeken, 
az épületek bejárata előtt és egyéb olyan 
helyeken alkalmazzák, ahol az alap rácsok 
használata nem lehetséges.

Hegesztett 
járórácsok - SP
A hegesztett járórácsok az ipari építmé-
nyekben használatos padlóemelvények, 
lépcsőpihenők és járófelületek padozati 
elemei lehetnek. 
A nagyobb teherbírású rácsok a közleke-
désből adódó nagy súlyok esetén haszná-
latosak. A csúszásgátló kialakítású termékek 
olajjal és egyéb zsíros anyagokkal szennye-
zett helyeken alkalmazhatók.

préselt járórácshegesztett járórács

A járórácsok különböző alapanyagból ké-
szülő, fő- és mellékbordából összeállított, te-
her viselésére alkalmas síkfelületű rács - szer-
kezetek. 

Kompresszor csarnok Algyőn Helikopter leszállóhely Járófelület és lépcsőkorlát


