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Ogrodzenie: R-Fit

Główną częścią systemu jest stalowy słup o wymiarach 60x40. Zasto-
sowanie profi lu dociskowego umożliwia ukrycie krat mocowanych na 
zakładkę. Estetycznym elementem łączącym jest specjalna kapa.

Zastosowanie: 

• Obiekty przemysłowe i magazyny,
• Szkoły i przedszkola,
• Budynki użyteczności publicznej.

Cechy:

Estetyka. Rolę maskującą pełni profi l dociskowy, który łączy kratę
z głównym słupem. System mocowań jest dzięki temu niewidoczny.

Stabilność. Dodatkową stabilność gwarantuje zastosowanie zakła-
dających się na siebie krat. Elementy łączące są umieszczone na całej 
wysokości panelu, a nie tylko punktowo.

Bezpieczeństwo. Brak ostrych krawędzi wyklucza ryzyko skaleczenia.

Prosty i szybki montaż:
• Zawieszenie krat na wcześniej przygotowanych słupach typu R-Fit.
• Zamontowanie profi lu dociskowego KR na słupach.
• Nałożenie i przykręcenie na szczycie słupa kapy, której montaż 

odbywa się za pomocą jednej śruby.

Akcesoria:

• ozdobne kule na szczyt słupa (w dowolnym kolorze z palety RAL)
za dopłatą,

• łączniki “równoległe” do łączenia pionowych prętów krat
np. na narożnikach (w dowolnym kolorze z palety RAL).

• śruby specjalne (+klucz) do mocowania kap, aby dodatkowo 
zabezpieczyć ogrodzenie przed kradzieżą,

• łączniki narożne ze stali V2A (+szczypce),

1. Stalowy słup o wymiarach 60 x 40 zapewnia 
ogrodzeniu wymaganą stabilność. Jego dolna 
część jest betonowana w gruncie. 

2. Profi l dociskowy KR20x40 zakrywa haki oraz 
jednocześnie pełni rolę maskującą. 

3. Kapa służy jako element mocujący, zastępuje 
mało atrakcyjne śruby oraz zaciski.

4. Odpowiednio rozmieszczone haki służą do 
zawieszania kraty. Dzięki nim możliwy jest skokowy 
montaż ogrodzenia.

5. Słupki

6. Łączenie narożników

Wysokość 
kraty [mm]

Wysokość 
słupa [mm]

Rodzaj profi lu 
[mm]

650 1100 60/40/1,5

850 1300 60/40/1,5

1050 1500 60/40/1,5

1250 1700 60/40/1,5

1450 1900 60/40/1,5

1650 2100 60/40/1,5

1850 2300 60/40/2,0

2050 2600 60/40/2,0

2250 2800 60/40/2,0

2450 3000 60/40/3,0

Budowa systemu:

Dane techniczne:

3

1

4

2

5 6

Typ Grubość
drutu

RS 8+6
RM 7+5
RL 6+4


