
798798 kaiserkraft.pl  Nr art.  = na stanie / wysyłka z magazynu. Aktualny czas dostawy online.
Ceny mogą się zmieniać w ciągu roku. 

Wys. po złożeniu: 40 mm. Wys. 
całk.: 420 mm. Szer. całk.: 740 mm. 
Ciężar: 3 kg. Rodzaj mocowania: do 
zakotwienia. Rodzaj zamknięcia: kłódka 
z 3 kluczami. Materiał: rurka stalowa, 
ocynkowana ogniowo. Kolor: ocynkowany 
ogniowo / czerwony. Wymiary rury: 40 mm. 
Powierzchnia: ocynkowana ogniowo, 
z paskami odblaskowymi. 

Dostawa z materiałem montażowym.

Wys. po złożeniu: 70 mm. Wys. 
całk.: 520 mm. Szer. całk.: 990 mm. 
Ciężar: 10 kg. Rodzaj mocowania: z płytą 
podstawy do zakotwienia. Materiał: stal. 
Kolor: ocynkowany ogniowo / czerwony. 
Powierzchnia: ocynkowana ogniowo, 
z paskami odblaskowymi. 

Dostawa z materiałem mocującym.

Rodzaj zamknięcia: zamek bębenkowy 
zamykany jednym kluczem / zamek 
bębenkowy z 3 kluczami. 

Wys. po złożeniu: 90 mm. Wys. 
całk.: 510 mm. Szer. całk.: 780 mm. 
Materiał: stal. Kolor: ocynkowany ogniowo / 
czerwony. Powierzchnia: ocynkowana 
ogniowo, z paskami odblaskowymi. Wys. 
ponad podłożem: 510 mm. 

Rodzaj zamknięcia: zamek bębenkowy 
zamykany jednym kluczem / zamek 
bębenkowy z 3 kluczami. 

12 | Ciężar: 8 kg. Rodzaj mocowania: do 
wbetonowania z kotwą do zamocowania 
w podłożu. 
 Nr. 170 798 6F zł 926,- 

13 | Ciężar: 7 kg. Rodzaj mocowania: do 
zakotwienia. 
 Nr. 170 780 6F zł 920,- 

Wys. po złożeniu: 65 mm. Wys. 
całk.: 520 mm. Szer. całk.: 760 mm. 
Ciężar: 9.4 kg. Rodzaj mocowania: z 
płytą podstawy do zakotwienia. 
Materiał: stal. Kolor: ocynkowany 
ogniowo / czerwony. Wymiary rury: 40 mm. 
Powierzchnia: ocynkowana ogniowo, 
z paskami odblaskowymi. Wys. ponad 
podłożem: 520 mm. 

1 |  Nr. 475 241 6F zł 227,- 

2 | Zamówienie minimalne: 4 szt. 
 Nr. 475 242 6F zł 216,- 

3 | Zamówienie minimalne: 10 szt. 
 Nr. 475 243 6F zł 195,- 

8 |  Nr. 170 550 6F zł 1.140,- 

9 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
 Nr. 170 577 6F zł 1.090,- 

Rodzaj zamknięcia: zamek bębenkowy 
zamykany różnymi kluczami / zamek 
bębenkowy z 3 kluczami. 

10 |  Nr. 170 542 6F zł 1.210,- 

11 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
 Nr. 170 569 6F zł 1.150,- 

1 – 3 | Pałąki parkingowe
• Stabilna konstrukcja z rurek stalowych
• Zamykanie solidną kłódką
• Łatwy montaż przez zakotwienie

8 – 11 | Elastyczne pałąki parkingowe
• Stabilne słupki i pałąki przechylają się bez uszkodzenia do 45°
• Samoczynnie ustawiają się w pionie – słupki i pałąki są łożyskowane sprężynowo

4 – 7 | Standardowe pałąki parkingowe
• Stabilna konstrukcja z rurek stalowych
• Po postawieniu blokuje się samoczynnie w pionie
• Płyta mocująca na całej szerokości zapewnia łatwy montaż

Rodzaj zamknięcia: zamek bębenkowy, 
zamykanie jednym kluczem, z 3 kluczami. 

4 | Nr. 885 517 6F zł 806,-

5 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
Nr. 885 525 6F zł 659,-

Rodzaj zamknięcia: zamek bębenkowy, 
różne zamykanie, z 3 kluczami. 

6 |  Nr. 730 750 6F zł 699,- 

7 | Zamówienie minimalne: 3 szt. 
 Nr. 730 769 6F zł 665,- 

12 – 15 | Przechylne pałąki parkingowe
• Bardzo mocna, stabilna konstrukcja stalowa
• Zderzaki chronią położony pałąk przed uszkodzeniami

Rodzaj zamknięcia: zamek bębenkowy 
zamykany różnymi kluczami / zamek 
bębenkowy z 3 kluczami. 

14 | Ciężar: 8 kg. Rodzaj mocowania: do 
wbetonowania z kotwą do zamocowania 
w podłożu. 
 Nr. 170 755 6F zł 926,- 

15 | Ciężar: 7 kg. Rodzaj mocowania: do 
zakotwienia. 
 Nr. 170 747 6F zł 920,- 
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