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Korlátokkal életünk minden területén találkozhatunk. Elsődleges céljuk, hogy biztosítsák         
számunkra a veszélymentes közlekedést a közterületeken és közintézményekben,        
lépcsőházakban és teraszokon, valamint otthonainkban, legyen szó biztonsági,        
térelválasztó, kül vagy beltéri korlátról. -   

A rozsdamentes acélból készült korlátrendszerek legfőbb erénye, hogy ellenállnak         
mindenfajta környezeti vagy kémiai behatásnak, ezért élettartamuk rendkívül hosszú.         
Nem utolsó sorban esztétikus és elegáns megjelenésük miatt dekoratív szerepet is           
játszanak.

Felhasznált anyagok 

Rozsdamentes acél: 

A korlátrendszer a következő, különböző profilú rozsdamentes       
alapanyagokból készülhet: 

cső, zártszelvény, laposacél, köracél, szögacél, négyzetacél, lemez, sodrony vagy         
szitaszövet.

A rozsdamentes felületek kiképzése a következő lehet:      

natúr, szálcsiszolt, kézi ill. elektropolírozott, gyöngyszórt vagy szinterezett.  -     

Fa:

Fa fogódzkodó korlát beépítésére is van lehetőség, a fa anyaga pácolt, hőkezelt            
kivitelben kapható. 

Üveg:

A tartóoszlopok közötti terek kitöltése céljából üveg vagy polikarbonát lapok          
helyezhetők be, melyek rögzítése különböző üvegfogók segítségével történik. Az         
üveg edzett kivitelben kerül beépítésre, valamint biztonsági fóliával is rendelhető.         

Üvegrögzítés:

● Pontmegfogással
●„L” befogással 
● Sarokmegfogással

Gyártás

A felsorolt funkciókat betöltő magán célra vagy ipari mennyiségben egyaránt          
gyártunk számos alakú és méretű korlátot.     

A korlátok tervezése cégünknél formatervező bevonásával történik, de egyedi         
igényeknek megfelelő korlátokat is készek vagyunk legyártani hozott tervek alapján.         

Telepítés

A falhoz való rögzítése történhet speciálisan kialakított rögzítőelemek, talplemezek         
segítségével, melyek felfogatása csavarral oldható meg.     
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MARINA korlát 

A Marina típusú korlát szálcsiszolt rozsdamentes      
kézfogóval és oszloppal készül és edzett üveg       
betéttel rendelkezik. 

Adatok:

Magasság x vastagság:  1100 x 170 mm   
Súly: 21 kg/m 
Cső átmérő:  Ø 50 mm  
Üveg vastagsága: 6, 8, 10 vagy 12 mm     
Üvegezés: Egy vagy kétrétegű biztonsági üveg fólia színei: kék, zöld,-         

szürke, víztiszta 
Rögzítés: Az oszlop elemek felfogatása lehet külső vagy felső.       

A rögzítés külső szinten történik. 4 db dübel/oszlop.       
A talplemez részben történő befalazására is van mód.       

ÜLLŐI korlát 

Az Üllői típusú korlát rozsdamentes cső      
kézfogóval és U profil kerettel készül. A korlát  -      
teljes hosszában üvegbetétes. Különösen ajánlott     
nagy forgalmú, védelmet igénylő helyeknél,      
lejáratoknál, lépcsőknél.   

Adatok:

Magasság x vastagság:  1080 x 200 mm    
Súly: 30 kg/m 
Cső átmérő:  Ø 50 mm  
Üvegezés: egy vagy kétrétegű biztonsági üveg fólia színei: kék, zöld,-         
szürke, fehér, víztiszta 
Rögzítés: A rögzítés járda vagy padló szinten történik 2 db dübel/oszlop          

segítségével.

KATALIN korlát 

A Katalin típusú korlát rozsdamentes korlát kéz      -
fogóval és oszloppal, függőleges rácsozással     
készül.

Magasság: 900 mm 
Súly: 8 kg/m 
Cső átmérő: kézfogó:  Ø 50 mm  

 tartóoszlop:  Ø 42,4 mm  

Rögzítés: Az oszlop elemek felfogatása lehet külső vagy felső, valamint         
az oszlopok oldalsó vagy felső tárcsás megfogatással       
rögzíthetők padló  szintjén 3 db/oszlop   dübellel. 
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Rozsdamentes korlát kiegészítők  

Rövid szárú csőívek:  

Jellemző anyagminőség: KO 33 – 1.4301 – AISI 304      
Méretek: Átmérő: 18 x 219,1 mm   

Falvastagság: 1,5 – 2 mm   
Kivitel: natúr, matt 

Hosszú szárú csőívek:  

Jellemző anyagminőség: KO 33 – 1.4301 – AISI 304      
Méretek: Átmérő: 18 x 50 mm   

Falvastagság: 1,5 – 2 mm   
Kivitel: natúr, matt 

T idomok:-

Jellemző anyagminőség: KO 33 – 1.4301 – AISI 304      
Méretek: Átmérő: 21,3 x 114,3 mm   

Falvastagság: 2 mm 
Kivitel: natúr, matt 

Talplemez:

Jellemző anyagminőség: KO 33 – 1.4301 – AISI 304      
Méretek: Külső átmérő: 50 150 mm -  

Belső átmérő: 10 73 mm -  
Furatok száma: 3 – 4 db   
Kivitel: natúr, matt 
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Rozsdamentes üvegfogók 

Azonosító: CC 700 

Jellemző anyagminőség: 
KO 33 – 1.4301 – AISI 304      

Méretek: A: 50 mm 
B: 40 mm 
D: 16 mm 
G: 8/10 mm 

Azonosító: CC 701 

Jellemző anyagminőség: 
KO 33 – 1.4301 – AISI 304      

Méretek: A: 50 mm 
B: 40 mm 
D: 16 mm 
G: 8/10 mm 

Azonosító: ST 302 

Jellemző anyagminőség: 
KO 33 – 1.4301 – AISI 304      

Méretek: Ø A: 43 mm 
Ø B: 43 mm 
A:   54 mm 
B:  52 mm 

Azonosító: ST 303 

Jellemző anyagminőség: 
KO 33 – 1.4301 – AISI 304      

Méretek: Ø A: 43 mm 
A:   70 mm 
B:   64 mm 

Azonosító: ST 304 

Jellemző anyagminőség: 
KO 33 – 1.4301 – AISI 304      

Méretek: Ø A: 43 mm 
A:   67,7 mm 
B:   67 mm 
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Referenciáink

Dunaharaszti – térrekonstrukció  

Marina part II. – erkélykorlátok     

Prestige Towers – erkélykorlátok   

Raiffeisen Bank – íves lépcsőkorlát    

Budai villák – erkélyek, belső korlátelemek     

Horvátország tengerparti villa – korlátelemek    

Budapest – BKV Rt. Metró állomások felújításai      

Budapest – közterein oszlopok és korlátrendszerek     

Debrecen – Főnix Csarnok oszlop , és korlátelemek    -   

Hajós Alfréd uszoda – műugrótorony korlátrendszerek     

Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. – aluljárók korlát elemei -      

További információért forduljon hozzánk bizalommal,    
vagy látogasson el weboldalunkra:   

www.dldh.hu
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