
стелажен 
протектор

опаковка 6 бр

опаковка 114 бр

цвят ral 1018

опаковка 4 бр

опаковка 80 бр

цвят ral 1018

опаковка 2 бр/торба

цвят ral 1023

опаковка 2 бр

опаковка 54 бр

цвят ral 1018

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

опаковка 1 бр/кутия

наличен и размер 400 мм

наличен и размер 400 мм

наличен и размер 400 мм

включва 
аксесоари



Буфер

буфер pe 70 266 re

включва 
аксесоари

диаметър  Ø 38

опаковка 6 бр/кутия

цвят ral 1023

опаковка  1 бр/торба

цвят ral 1023

буфер pe 120 433 re

включва 
аксесоари

диаметър  Ø 56

560 re

поцинкована 
стомана

поцинкована 
стомана

grd  150 500

включва 
аксесоари

800
1100

grd  90 250

включва 
аксесоари

опаковка  на палет

ral 7040
цвят ral 1018

ral 7040

опаковка  на палет

цвят ral 1018



предпазна релса 90

предпазна релса 150

поцинкована 
стомана

неръждаема 
стомана

неръждаема 
стомана

m 16

алтернативно фиксиране 
високоякостно лепило

включва аксесоари

включва аксесоари

включва аксесоари

включва аксесоари

опаковка  4 бр/кутия

опаковка  2 бр/кутия

дължина 500 мм

дължина     750/1000/1500 мм

ral 7040
цвят ral 1018

опаковка    2 бр/кутия

дължина  2000/3000/4000 мм

ral 7040
цвят ral 1018

дължина  2000/3000/4000 мм

ral 7040
цвят ral 1018

ral 7040
цвят ral 1018

дължина  500 / 750/ 
1000/ 1500 mm

опаковка       на палет

опаковка      на палет



поцинкована стомана

поцинкована стомана

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

дължина        1500 мм

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

дължина       2000 мм

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

опаковка       по договорка

цвят ral 1018



предпазна релса

поцинкована 
стомана

поцинкована 
стомана

модул

модул

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

ral 7040
цвят ral 1018

ral 7040
цвят ral 1018

ral 7040
цвят ral 1018

ral 7040
цвят ral 1018

опаковка      на палет

опаковка      на палет

опаковка      на палет

опаковка      на палет

дължина         1100 мм

дължина               1100/2400 мм



буфер 90

буфер 150

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

поцинкована стомана

поцинкована стомана

ral 7040
цвят ral 1018

ral 7040
цвят ral 1018

ral 7040
цвят ral 1018

ral 7040
цвят ral 1018

опаковка      на палет

опаковка      на палет

опаковка      на палет

опаковка      на палет

дължина                         1100 мм

дължина                         1100 мм

дължина                        2400 мм

дължина                        2400 мм



буфер 150

буфер за 
колони 90

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

неръждаема стомана

поцинкована стомана

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

ral 7040
цвят ral 1018

ral 7040
цвят ral 1018

опаковка      на палет

опаковка      на палет

дължина                         1100 мм

дължина                        2400 мм

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

опаковка       по договорка

цвят ral 1018



модул

модул

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

поцинкована стомана

ral 7040
цвят ral 1018

опаковка      на палет

ral 7040
цвят ral 1018

опаковка      на палет

Парапет 90

Парапет 150

поцинкована стомана



модул

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

ъглов Парапет 150

Парапет 90

поцинкована 
стомана

поцинкована стомана

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

цвят ral 1018

опаковка      на палет



Парапетна 
врата 90

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

включва 
аксесоари

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

опаковка       по договорка

цвят ral 1018

Протектор        
за колони

поцинкована стомана

опаковка       по договорка

цвят ral 1018



Первази

ral 7040
ral 9010

цвят ral 1018

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

опаковка                 1 бр

опаковка 40 бр/кутия

опаковка 10 бр/кутия

опаковка 10 бр/кутия

опаковка 10 бр/кутия

опаковка 10 бр/кутия

дължина                        4000 мм

монтаж с tb 20

монтаж с tb 20 / tf 20

монтаж с tb 20 / tf 20

монтаж с tb 20 / tf 20

монтаж с tb 20 / tf 20



цвят ral 7035

опаковка         по договорка

Первази

ral 7040
ral 9010

цвят ral 1018

опаковка   3 бр/кутия

дължина                        4000 мм

цвят ral 7035

опаковка 50 бр/кутия

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

опаковка 20 бр/кутия

опаковка 20 бр/кутия

опаковка 20 бр/кутия

опаковка 20 бр/кутия

монтаж с tb 14

монтаж с tb 14 / tf 14

монтаж с tb 14 / tf 14

монтаж с tb 14 / tf 14

монтаж с tb 14 / tf 14



ъглови Первази

опаковка  10 бр/кутия

дължина                        4000 мм

ral 7040
ral 9010

цвят ral 1018

ral 9002

опаковка  10 бр/кутия

опаковка   2 бр/кутия

опаковка 40 бр/кутия

дължина                        4000 мм

дължина            2000/4000 мм

ral 9010
ral 9002

цвят ral 7040

ral 7040
цвят ral 9010

опаковка 20 бр/кутия

ral 7040
ral 9010

цвят ral 1018
опаковка   2 бр/кутия

опаковка   2 бр/кутия

дължина                        4000 мм

дължина                        2000 мм

цвят ral 1018



дължина                        4000 мм

ral 7040
ral 9010

цвят ral 1018

опаковка   4 бр/кутия

дължина                        4000 мм

стенни буфери

опаковка   8 бр/кутия

ral 9010
ral 9002

цвят ral 7040

ral 3002
ral 9002
ral 6029

ral 9005
ral 5005

ral 7040
ral 9010

цвят ral 1018

опаковка  16 бр/кутия

дължина                        4000 мм

монтаж с wp 100 / wp 150



стенни буфери

опаковка 50 бр/кутия

ral 9010
ral 9002

цвят ral 7040

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

ral 7040
цвят ral 9010

опаковка 20 бр/кутия

опаковка 50 бр/кутия

опаковка 50 бр/кутия

опаковка 20 бр/кутия

опаковка 20 бр/кутия

опаковка 20 бр/кутия

опаковка 20 бр/кутия

ral 3002
ral 9002
ral 6029

ral 9005
ral 5005

ral 7040
ral 9010

цвят ral 1018

опаковка   8 бр/кутия

дължина                        4000 мм

ral 9006

монтаж с tm 5

монтаж с tm 5

монтаж с ts 9

монтаж с ts 9

монтаж с ts 9

монтаж с ts 9

монтаж с ts 9

монтаж с ts 9

монтаж с wp 100 / wp 150



ral 7040
цвят ral 1023

опаковка   2 бр/кутия

дължина                        4000 мм

цвят ral 7040

опаковка         по договорка

цвят ral 7040

опаковка         по договорка

цвят ral 7040

опаковка         по договорка

ral 7040
цвят ral 1023

дължина        4000 мм

опаковка   2 бр/кутия

ral 7040
цвят ral 9005

опаковка  10 бр/кутия

материал     алуминий

дължина        4000 мм

опаковка    8 бр/пакет

ral 3002
ral 5005

ral 7040
ral 9005

цвят ral 1023

опаковка    2 бр/кутия

l = 32000 mm



аксесоари за монтаж

тм 5

тs 9

тb 14

анкерни болтове химически анкер

тb 20

тf 14

тf 20

необходим диаметър  Ø 8,5

необходим диаметър  Ø 5

необходим диаметър  Ø 4

необходим диаметър  Ø 5

необходим диаметър  Ø 5

необходим диаметър  Ø 6.5

100/500 бр. / торба

1000 бр. / торба

стомана /алуминий
500 бр / кутия

стомана /алуминий
500 бр / кутия

алуминий
500 бр / кутия

алуминий
500 бр / кутия


