
798798 kaiserkraft.sk  Číslo výrobku  = na sklade / dodávame ihneď. Aktuálne dodacie termíny online. 
Ceny sa môžu počas roka meniť.

Výška, preklopený: 40 mm. Celková 
výška: 420 mm. Celková šírka: 740 mm. 
Hmotnosť: 3 kg. Spôsob upevnenia: na 
upevnenie hmoždinkami. Spôsob 
uzamykania: visací zámok s 3 kľúčmi. 
Materiál: oceľová rúrka, pozinkovaná v ohni. 
Farba: žiarovo pozinkované / červená. 
Rozmery rúrky: 40 mm. Povrch: žiarovo 
pozinkované, s reflexnými pásmi. 

Dodávka vrát. montážneho materiálu.

Výška, preklopený: 70 mm. Celková 
výška: 520 mm. Celková šírka: 990 mm. 
Hmotnosť: 10 kg. Spôsob upevnenia: s 
podstavcovou platňou na upevnenie 
hmoždinkami. Materiál: oceľ. Farba: žiarovo 
pozinkované / červená. Povrch: žiarovo 
pozinkované, s reflexnými pásmi. 

Dodávka vrát. upevňovacieho materiálu.

Spôsob uzamykania: cylindrický zámok 
na uzamykanie rovnakým kľúčom / 
cylindrický zámok s 3 kľúčmi. 

Výška, preklopený: 90 mm. Celková 
výška: 510 mm. Celková šírka: 780 mm. 
Materiál: oceľ. Farba: žiarovo pozinkované / 
červená. Povrch: žiarovo pozinkované, 
s reflexnými pásmi. Výška nad 
podlahou: 510 mm. 

Spôsob uzamykania: cylindrický zámok 
na uzamykanie rovnakým kľúčom / 
cylindrický zámok s 3 kľúčmi. 

12 | Hmotnosť: 7 kg. Spôsob upevnenia: na 
upevnenie hmoždinkami. 
 Čis. 170 780 6F € 135,- 

13 | Hmotnosť: 8 kg. Spôsob upevnenia: na 
zabetónovanie so zemnou kotvou. 
 Čis. 170 798 6F € 159,- 

Výška, preklopený: 65 mm. Celková 
výška: 520 mm. Celková šírka: 760 mm. 
Hmotnosť: 9.4 kg. Spôsob upevnenia: s 
podstavcovou platňou na upevnenie 
hmoždinkami. Materiál: oceľ. 
Farba: žiarovo pozinkované / červená. 
Rozmery rúrky: 40 mm. Povrch: žiarovo 
pozinkované, s reflexnými pásmi. Výška nad 
podlahou: 520 mm. 
Spôsob uzamykania: cylindrický zámok, 
uzamykateľný rôznymi kľúčmi, vrátane 
3 kľúčov. 

1 |  Čis. 475 241 6F € 77,90 

2 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 4 ks. 
 Čis. 475 242 6F € 74,90 

3 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 10 ks. 
 Čis. 475 243 6F € 69,90 

8 |  Čis. 170 550 6F € 189,- 

9 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 3 ks. 
 Čis. 170 577 6F € 179,- 

Spôsob uzamykania: cylindrický zámok 
na uzamykanie rôznymi kľúčmi / cylindrický 
zámok s 3 kľúčmi. 

10 |  Čis. 170 542 6F € 195,- 

11 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 3 ks. 
 Čis. 170 569 6F € 189,- 

1 – 3 | Parkovacie oblúky
• Pevná konštrukcia z oceľovej rúrky
• Uzamykateľné robustným visacím zámkom
• Jednoduchá montáž pomocou hmoždiniek

8 – 11 | Flexibilné parkovacie oblúky
• Bezpečné proti nabehnutiu – stredný stĺpik a oblúk sa bez poškodenia sklopia až do 45°
• Samočinné narovnanie – stredný stĺpik a oblúk sú uložené pomocou pružiny

4 – 7 | Štandardné parkovacie oblúky
• Pevná a stabilná konštrukcia z oceľovej rúrky
• Pri postavení samostatne zaskočí
• Priebežná upevňovacia doska pre jednoduchú montáž

4 | Čis. 885 517 6F € 155,-

5 | Minimálne objednávacie 
množstvo: 3 ks. 
Čis. 885 525 6F € 149,-

Spôsob uzamykania: cylindrický zámok, 
uzamykateľný rôznymi kľúčmi, vrát. 
3 kľúčov. 

6 |  Čis. 730 750 6F € 159,- 

7 | Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks. 
 Čis. 730 769 6F € 155,- 

12 – 15 | Sklopné parkovacie oblúky
• Extra silná, pevná a stabilná oceľová konštrukcia
• Doraz chráni sklopený oblúk pred poškodením

Spôsob uzamykania: cylindrický zámok 
na uzamykanie rôznymi kľúčmi / cylindrický 
zámok s 3 kľúčmi. 

14 | Hmotnosť: 7 kg. Spôsob upevnenia: na 
upevnenie hmoždinkami. 
 Čis. 170 747 6F € 135,- 

15 | Hmotnosť: 8 kg. Spôsob upevnenia: na 
zabetónovanie so zemnou kotvou. 
 Čis. 170 755 6F € 159,- 
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