SP

Контактно
îíòàêòíî
àêòíî заварени
çàâàðåíè решетъчни
ðåøåòêè скари
Êîíò

P

Ïðåñî
Ïðå
ñîâàíè
âàíè решетъчни
ðåøåòêè скари
Пресовани

B

Скари
от îò
профили
ò ëàìàðèíåíè
ïðîôèëè
Ðåøåòêè
îламаринени
ëàìàðèíåíè

от фибростъкло
GFK Решетъчни
Ðåøåòêè î
îòòскари
ôèáðîñòúêëî

Êîíòàêòíî
çàâàðåíè
ðåøåòêè
Контактно
заварени
решетъчни
скари
Êîíòàêòíî
ñà ïîäîâè
Контактно çàâàðåíèòå
заваренитеðåøåòêè
решетъчни
скари
ïîêðèòèÿ
çà ïëîùàäêè,
ïàñàðåëêè
è
са
подови покрития
за площадки,
пасаäðóãè
íà ñòîìàíåíèòå
êîíñòðóêöèè
релки ÷àñòè
и други
части на стоманените
âконструкции
îáùåñòâåíîòî
è èíäóñòðèàëíîòî
в общественото
и индустриалното строителство.
Решетъчните
ñòðîèòåëñòâî.
Ðåøåòêèòå
çà ãîëÿìî
скари за голямо
натоварване саçà
предназíàòîâàðâàíå
ñà ïðåäíàçíà÷åíè
ïîêðèначени
покритие под
транспортни
òèå
ïîäзаòðàíñïîðòíè
ñðåäñòâà.
Òåçè
средства. Тези
продукти са подсигурени
ïðîäóêòè
ñà ïîäñèãóðåíè
ïðîòèâ ïîäпротив подхлъзване
и са подходящи
за
õëúçâàíå
è ñà ïîäõîäÿùè
çà ìåñòàòà,
местата,èìà
където
има опасност
от замър-ñ
êúäåòî
îïàñíîñò
îò çàìúðñÿâàíå
сяванеèс äðóãè
масла ìàñòíè
и други ïðîäóêòè.
мастни продукти.
ìàñëà
ÏðîèçПроизводството
на контактно
заварени
âîäñòâîòî
íà êîíòàêòíî
çàâàðåíè
ðåрешетъчни
скари е регулирано
от станøåòêè å ðåãóëèðàíî
îò ñòàíäàðòà
DIN
дарта
24537, çà
съответно
за решетъч24537,DIN
ñúîòâåòíî
ðåøåòú÷íèòå
ñòúïàните
стъпала
– от DIN 24531.
ëà  îò
DIN 24531.
Според
предписаниятаíàна
професиоÑïîðåä ïðåäïèñàíèÿòà
ïðîôåñèîíàëналните
общности
ZH RAL67
1/196, RAL–
íèòå îáùíîñòè
ZH 1/196,
638 è
67
638746
и ČSN
930 подовите
решеÈSN
930 746
ïîäîâèòå
ðåøåòêè
ñå
тъчни
скари òàêà,
се конструират
че да
êîíñòðóèðàò
÷å äà ìîãàòтака,
äà ïîåìàò
могат
да поематíàòîâàðâàíå
концентрирано
êîíöåíòðèðàíî
îò 1,5натоkN
варване
от
1,5
kN
(≈
150
кг)
върху
(? 150 êã) âúðõó ïëîù ñ ðàçìåð 200 площ
õ 200
с размер 200íàх íàé-íåáëàãîïðèÿòíîòî
200 милиметра на найìèëèìåòðà
неблагоприятното
Разбира
се,
ìÿñòî.
Ðàçáèðà ñå,място.
ïðè òàêúâ
òîâàð
при такъв товар трябва и деформациите
òðÿáâà è äåôîðìàöèèòå äà áúäàò â
да бъдат в допустими граници. Допусäîïóñòèìè ãðàíèöè. Äîïóñòèìîòî ïðîтимото провисване е 1/200 от разстояâèñâàíå å 1/200 îò ðàçñòîÿíèåòî ìåæäó
нието между подпорите, но не повече от
ïîäïîðèòå, íî íå ïîâå÷å îò 4 ìèëèìåòðà.
4 милиметра.

Ñïîðåä ñòàíäàðòèòå çà îõðàíà íà òðóäà,
Според стандартите за охрана на труда,
âàæàùè â ×åøêàòà ðåïóáëèêà, òðÿáâà
трябва всички места, където има опасâñè÷êè ìåñòà, êúäåòî èìà îïàñíîñò îò
ност от подхлъзване или от падане на
ïîäõëúçâàíå
îò ïàäàíåплощадка,
íà ïðåäìåòè
предмети
от èëè
работната
да
îò
ðàáîòíàòà
ïëîùàäêà,
äà
áúäàò
бъдат оборудвани с обкантваща îáîðóäлента с
âàíè ñ îáêàíòâàùà
ëåíòà
ñ âèñî÷èíà
височина
минимум 100
милиметра
над
ìèíèìóì
100
ìèëèìåòðà
íàä
íèâîòî
íà
нивото на пода. Тази лента може
да бъде
ïîäà.
Òàçè
ëåíòà
ìîæå
äà
áúäå
â
íÿêîè
в някои случаи монтирана направо към
ñëó÷àè ìîíòèðàíà
ðåøåòрешетъчните
скари,íàïðàâî
от коитоêúì
е направен
êèòå,
îò
êîèòî
å
íàïðàâåí
ïîäà
íà
пода на площадката. Става въпрос напïëîùàäêàòà.
Ñòàâà
âúïðîñ
íàïðèìåð
ример за решетъчни скари с изрези çà
и
ðåøåòêè за
ñ èçðåçè
è îòâîðè оборудване,
çà òåõíîëîотвори
технологично
ãè÷íî
îáîðóäâàíå,
òðúáîïðîâîäè,
êîтръбопроводи,
колони
на стоманената
ëîíè
íà
ñòîìàíåíàòà
êîíñòðóêöèÿ
è
ò.
í.
конструкция и т. н.
Âñè÷êè
ðåøåòêè òðÿáâà
òàêà äàтака
áúäàò
Всички решетъчни
скари трябва
да
ïðèêðåïåíè
âúâ úãëèòå
ñè, си,
÷å äà
ñå
бъдат прикрепени
във ъглите
че да
èçáåãíå
òÿõíîòî
èçõëúçâàíå
îò íîñåùàòà
се избегне
тяхното
изхлъзване
от носеêîíñòðóêöèÿ
â ñëó÷àé
íà ðàçõëàáåíè
щата конструкция
в случай
на разхлаáîëòîâå.
бени болтове.
Â
В ñëó÷àé
случай íà
на íàòîâàðâàíå
натоварване îò
от ìîòîðíè
моторни
ïðåâîçíè
äà ñåотñïàçâàò
превозни ñðåäñòâà
средстваòðÿáâà
товарът
едно
ñòàíäàðòèòå
1055
è DINпо
1072.
колело трябваDIN
да се
изчисли
БДС.
Решетъчните стъпала
оборудвани сñ
Ðåøåòú÷íèòå
ñòúïàëà са
ñà îáîðóäâàíè
устойчив
срещу ïîäõëúçâàíå
подхлъзване ïðåäåí
преден
óñòîé÷èâ ñðåùó
кант
и ñúñ
със ñòðàíè÷íè
странични ðàçïðîáèòè
разпробити плочи.
êàíò è
ïëî÷è.
За
прикрепванеêúì
към
носещата
констÇà ïðèêðåïâàíå
íîñåùàòà
êîíñòðóêрукция
на стълбището
служат
винтове
öèÿ
íà ñòúëáèùåòî
ñëóæàò
âèíòîâå
Ì 12
12 ñх 35
с шайба
и гайка.
Геометрията
õМ 35
øàéáà
è ãàéêà.
Ãåîìåòðèÿòà
è
и конструкцията
решетъчните
стъêîíñòðóêöèÿòà
íà на
ðåøåòú÷íèòå
ñòúïàëà
е според
стандарта
DIN 24531.
åпала
ñïîðåä
ñòàíäàðòà
DIN 24531.

Ïðîìèøëåíà ïëîùàäêà
Äåòàéë íà çàùèòíîòî îáêàíòâàíå
Ïàñàðåëêà
Ñòúëáèùå

Êîíòàêòíî
çàâàðåíè
ðåøåòêèскари
SP SP
Контактно
заварени
решетъчни
Íîñåùè ïðúòè

Контактно
решеÊîíòàêòíîзаварените
çàâàðåíèòå
ðåтъчни
са особено
подøåòêèскари
ñà îñîáåíî
ïîäõîходящи
площадки, ïàñàпасаäÿùè çàзаïëîùàäêè,
релки
и äð.
др. âвåëåêòðîöåíòелектроцентðåëêè è
рали
другите îáëàñòè
области íà
наñòîìàíåíèòå
стоманените
ðàëè èи äðóãèòå
конструкции.
êîíñòðóêöèè.Имат
Èìàòмного
ìíîãîдобра
äîáðàтовароòîâàносимост
и устойчивост
срещуñðåùó
усукðîíîñèìîñò
è óñòîé÷èâîñò
ване.
Затова
са
подходящи
и
за
допълниóñóêâàíå. Çàòîâà ñà ïîäõîäÿùè è çà
телна
обработка
или за изрези.
äîïúëíèòåëíà
îáðàáîòêà
èëè çà Контакèçðåçè.
тно
заварените
решетъчни ðåøåòêè
скари се проÊîíòàêòíî
çàâàðåíèòå
ñå
извеждат
по стандарта
DIN 24537.
ïðîèçâåæäàò
ïî ñòàíäàðòà
DIN 24537.

30 õ 2 ìì
40 õ 2 ìì
25 õ 3 ìì
30 õ 3 ìì
40 õ 3 ìì
40 õ 5 ìì
Ìàòåðèàë
Îáðàáîòêà íà
ïîâúðõíîñòòà

Ðàçìåðè íà îòâîðèòå
ïî íîñåùàòà
â íàïðå÷íà
ïîñîêà
ïîñîêà
34,33 ìì
38,1 ìì
50,8 ìì

Äðóãè îñîâè ðàçñòîÿíèÿ ñïîðåä
èçèñêâàíèÿòà íà êëèåíòà
Ñòîìàíà ST 37 - 2
 Áåç îáðàáîòêà
 Ãîðåùî ïîöèíêîâàíå ïî
DIN EN ISO 1461
 Ñïîðåä äîãîâîðà

Êîíòàêòíî
çàâàðåíè
ðåøåòêèскари
Контактно
заварени
решетъчни
за ãîëåìè
големи íàòîâàðâàíèÿ
натоварвания SP
SP
çà
Íîñåùè ïðúòè

Êîíòàêòíîзаварените
çàâàðåíèòå
ðåКонтактно
решетъчни
предназначени
øåòêèскари
ïðåäíàçíà÷åíè
çà
за
големиíàòîâàðâàíèÿ
натоварвания ñà
са
ãîëåìè
подходящи
за ïîêðèпокриïîäõîäÿùè напр.
íàïð. çà
тия
на êàíàëè
канали âв àâòîìèâêè
автомивки çà
за òîâàðíè
товарни
òèÿ íà
коли.
на хомогенното
заваêîëè.Благодарение
Áëàãîäàðåíèå
íà õîìîãåííîòî
ряване
на всички
допирни
точкиòî÷êè
е възçàâàðÿâàíå
íà âñè÷êè
äîïèðíè
å
можно
и èпоемането
хоризонтални
âúçìîæíî
ïîåìàíåòîна
íà õîðèçîíòàëíè
спирачни
Оразмеряването
е според
ñïèðà÷íèсили.
ñèëè.
Îðàçìåðÿâàíåòî
å
натоварването
и разстоянието
между
ñïîðåä íàòîâàðâàíåòî
è ðàçñòîÿíèåòî
опорите.
ìåæäó îïîðèòå.

30 õ 5 ìì
40 õ 5 ìì
äî 80 õ 5 ìì
Ìàòåðèàë
Îáðàáîòêà íà
ïîâúðõíîñòòà

Ðàçìåðè íà îòâîðèòå
ïî íîñåùàòà
â íàïðå÷íà
ïîñîêà
ïîñîêà
34,33 ìì
38,1 ìì
Äðóãè îñîâè ðàçñòîÿíèÿ ñïîðåä
èçèñêâàíèÿòà íà êëèåíòà
Ñòîìàíà ST 37 - 2
 Áåç îáðàáîòêà
 Ãîðåùî ïîöèíêîâàíå ïî
DIN EN ISO 1461
 Ñïîðåä äîãîâîðà

Êîíòàêòíî
Контактно çàâàðåíè
заварени ïðîòèâîõëúçãàùè
противохлъзгащи
решетъчни
ðåøåòêèскари
XSP XSP
Íîñåùè ïðúòè

Контактно
заварените
Êîíòàêòíî çàâàðåíèòå
противохлъзгащи
решеïðîòèâîõëúçãàùè
ðåтъчни
скари намират
øåòêè íàìèðàò
ñâîåòî
своето
приложение
там,
ïðèëîæåíèå
òàì, êúäåòî
където
замърсено.
са изпробå ñèëíîе силно
çàìúðñåíî.
Òå ñàТе
èçïðîáâàíè
вани
според
правилата
на професионалñïîðåä
ïðàâèëàòà
íà ïðîôåñèîíàëíèòå
ните
общности.
Приèçïúëíåíèå
това изпълнение
îáùíîñòè.
Ïðè òîâà
íîñåносещите
пръти
щанцоватèиáëàãîäàблагодаùèòå ïðúòè
ñå се
ùàíöîâàò
рение
се постига
голямаãîëÿìà
устойðåíèåнаíàтова
òîâà
ñå ïîñòèãà
чивост
срещу
подхлъзване.
óñòîé÷èâîñò ñðåùó ïîäõëúçâàíå.

30 õ 3 ìì
40 õ 3 ìì
Ìàòåðèàë
Îáðàáîòêà íà
ïîâúðõíîñòòà

Ðàçìåðè íà îòâîðèòå
ïî íîñåùàòà
â íàïðå÷íà
ïîñîêà
ïîñîêà
34,33 ìì
38,1 ìì
Äðóãè îñîâè ðàçñòîÿíèÿ ñïîðåä
èçèñêâàíèÿòà íà êëèåíòà
Ñòîìàíà ST 37 - 2
 Áåç îáðàáîòêà
 Ãîðåùî ïîöèíêîâàíå ïî
DIN EN ISO 1461
 Ñïîðåä äîãîâîðà

Êîíòàêòíî çàâàðåíè ñòúïàëà SP
Íîñåùè ïîÿñè
30 õ 3 ìì
40 x 3 ìì

a = âèñî÷èíà íà íîñåùèòå ïðúòè
d = ðàçñòîÿíèå ìåæäó îòâîðèòå

Контактно
стъÊîíòàêòíîзаварените
çàâàðåíèòå
пала
са оборудвани
с устойñòúïàëà
ñà îáîðóäâàíè
ñ
чив
срещуñðåùó
подхлъзване
преóñòîé÷èâ
ïîäõëúçâàден
кант иêàíò
със èстранични
íå ïðåäåí
ñúñ ñòðàразпробити
плочи. Геометрията
и констíè÷íè ðàçïðîáèòè
ïëî÷è. Ãåîìåòðèÿòà
рукцията
на решетъчните
стъпала е споè êîíñòðóêöèÿòà
íà ðåøåòú÷íèòå
ред
стандарта
DINñòàíäàðòà
24531. DIN 24531.
ñòúïàëà
å ñïîðåä

Ìàòåðèàë
Îáðàáîòêà íà
ïîâúðõíîñòòà

Ðàçìåðè íà ñòúïàëàòà L x B
600 õ 240; 270; 305 ìì
800 õ 240; 270; 305 ìì
1000 õ 240; 270; 305 ìì
1200 õ 240; 270; 305 ìì
Äðóãè ðàçìåðè ñïîðåä èçèñêâàíèÿòà
Ñòîìàíà ST 37 - 2
 Áåç îáðàáîòêà
 Ãîðåùî ïîöèíêîâàíå ïî
DIN EN ISO 1461
 Ñïîðåä äîãîâîðà

Пресовани
решетъчни
скари
Ïðåñîâàíè
ðåøåòêè
Ïðåñîâàíèòå
ñà ñòðîèПресованите ïîäîâè
подови ðåøåòêè
решетъчни
скари
òåëíè
åëåìåíòè ñëóæåùè
ïîêðèòèå íà
са строителни
елементиçàслужещи
за
ïëîùàäêè
ïàñàðåëêè
âúâ âñè÷êè
покритие наèплощадки
и пасарелки
във
îáëàñòè
íà ñòîìàíåíèòå
êîíñòðóêöèè.
Òå
всички области
на стоманените
конструкции. Теåñòåòè÷íî
изглеждатèестетично
и блаèçãëåæäàò
áëàãîäàðåíèå
íà
годарение
на това çàсаèçïîëçâàíå
подходящиè íà
за
òîâà
ñà ïîäõîäÿùè
използване
на âèñîêè
места,àðõèòåêòóðíè
където има
ìåñòà,
êúäåòîи èìà
високи
архитектурни
изисквания.
èçèñêâàíèÿ.
Øèðîêàòà ïàëèòðà
îò
Широката
палитра отïðåäëàãà
размери иðàçëè÷íè
материðàçìåðè
è ìàòåðèàëè
али предлага
различни начини
на изполíà÷èíè
íà èçïîëçâàíå
íà ïðåñîâàíèòå
зване на пресованите
решетъчни
скари.
ðåøåòêè.
Çà ïëîùè âúðõó
êîèòî ìèíàâàò
За площи върху
които
минават превозни
ïðåâîçíè
ñðåäñòâà
(àâòîìèâêè,
ïîêðèсредства
(автомивки,
покриване
на
âàíå
íà êàíàëè,
ðàìïè) ñå
ïðåïîðú÷âàò
канали, рампи)
се препоръчват
решеðåøåòêè
èçäúðæàùè
âèñîêî íàòîâàðâàтъчни
скари íà
издържащи
високоìàñòíè
натоíå,
çà ìåñòà,
êîèòî èìà ÷åñòî
варване, за
има често
òå÷íîñòè
èëèместа,
ñíÿã èна
ëåäкоито
ñå ïðåïîðú÷âàò
мастни течности
илиñ сняг
и лед се преñúîòâåòíî
ðåøåòêè
ïðîòèâîõëúçãàùà
поръчват съответно
решетъчни
скари ñс
îáðàáîòêà.
Ïðåñîâàíèòå
ðåøåòêè
противохлъ
згаща
обработка.
Пресоваìàëêè
îòâîðè
ñà ïîäõîäÿùè
çà ïóáëè÷íî
ните решетъчни
скари с íà
малки
отвори
äîñòúïíè
ìåñòà, âõîäîâå
ñãðàäè
èëè
са подходящи
публично
достъпни
äðóãè
ìåñòà, íà за
êîèòî
íå å âúçìîæíî
äà
места,
входове
на сгради
или ðàçìåдруги
ñå
èçïîëçâà
ðåøåòêà
ñ íîðìàëíè
места,
на които неïîäîâè
е възможно
да ñå
се
ðè.
Ïðåñîâàíèòå
ðåøåòêè
използва решетка
с нормални
ïðîèçâåæäàò
ïî ñòàíäàðòà
DINразмери.
24537.
Пресованите подови решетъчни скари
се произвеждат
по íà
стандарта
DIN
Ñïîðåä
ïðåäïèñàíèÿòà
ïðîôåñèîíàë24537.
íèòå
îáùíîñòè ZH 1/196 è RALGZ 638
ïîäîâèòå ðåøåòêè ñå êîíñòðóèðàò òàêà,
Според
предписанията
на професио÷å
äà ìîãàò
äà ïîåìàò êîíöåíòðèðàíî
налните общности
RAL–GZ
íàòîâàðâàíå
îò 1,5 ZH
kN1/196
(? 150и êã)
âúðõó
638
подовите
решетъчни
скари
се консïëîù ñ ðàçìåð 200 õ 200 ìèëèìåòðà
íà
труират така, че да могатìÿñòî.
да поемат
конíàé-íåáëàãîïðèÿòíîòî
Ðàçáèðà
центрирано
от è1,5
kN (≈
ñå, ïðè òàêúâнатоварване
òîâàð òðÿáâà
äåôîðìà150
кг)
върху
площ
с
размер
200
х 200
öèèòå äà áúäàò â äîïóñòèìè ãðàíèöè.
милиметра
на
най-неблагоприятното
Äîïóñòèìîòî ïðîâèñâàíå å 1/200 îò
място.
Разбира
се, при
такъв íî
товар
ðàçñòîÿíèåòî
ìåæäó
ïîäïîðèòå,
íå
трябва
и
деформациите
да
бъдат
в
ïîâå÷å îò 4 ìèëèìåòðà.
допустими граници. Допустимото провисване
е 1/200 от разстоянието
Ñïîðåä ñòàíäàðòèòå
çà îõðàíà íà между
òðóäà,
подпорите,
но
не
повече
от 4 òðÿáâà
милиâàæàùè â ×åøêàòà ðåïóáëèêà,
метра.
âñè÷êè ìåñòà, êúäåòî èìà îïàñíîñò îò
ïîäõëúçâàíå èëè îò ïàäàíå íà ïðåäìåòè
Според стандартите за охрана на труда,
îò ðàáîòíàòà ïëîùàäêà, äà áúäàò îáîðóäтрябва всички места, където има опасâàíè ñ îáêàíòâàùà ëåíòà ñ âèñî÷èíà
ност от подхлъзване или от падане на
ìèíèìóì 100 ìèëèìåòðà íàä íèâîòî íà
предмети от работната площадка, да
ïîäà. Òàçè ëåíòà ìîæå äà áúäå â íÿêîè
бъдат оборудвани с обкантваща лента с
ñëó÷àè ìîíòèðàíà íàïðàâî êúì ðåøåòêèвисочина минимум 100 милиметра над
òå, îò êîèòî å íàïðàâåí ïîäà íà ïëîùàäнивото на пода. Тази лента може да бъде
êàòà. Ñòàâà âúïðîñ íàïðèìåð çà ðåøåòêè
в някои случаи монтирана направо към
ñ èçðåçè è îòâîðè çà òåõíîëîãè÷íî
решетъчните скари, от които е направен
îáîðóäâàíå, òðúáîïðîâîäè, êîëîíè íà
пода на площадката. Става въпрос напñòîìàíåíàòà êîíñòðóêöèÿ è ò. í.
ример за решетъчни скари с изрези и
отвори за технологично оборудване,
Âñè÷êè ðåøåòêè òðÿáâà òàêà äà áúäàò
тръбопроводи, колони на стоманената
ïðèêðåïåíè âúâ úãëèòå ñè, ÷å äà ñå
конструкция и т. н.
èçáåãíå òÿõíîòî èçõëúçâàíå îò íîñåùàòà
êîíñòðóêöèÿ
â ñëó÷àé
ðàçõëàáåíè
Всички решетъчни
скариíà
трябва
така да
áîëòîâå.
бъдат прикрепени във ъглите си, че да
се избегне тяхното изхлъзване от носещата конструкция в случай на разхлабени болтове.

íà ïðîìèøëåíî
ñúîðúæåíèå
ПодÏîä
на промишлено
съоръжение
çà ãîëÿìî
íàòîâàðâàíå
Решетъчни Ðåøåòêè
скари за голямо
натоварване
Ïðå÷èñòâàòåëíà
ñòàíöèÿ
Пречиствателна
станция

Ïðåñîâàíà ðåøåòêà P
Íîñåùè ïðúòè

Пресованите
скари
Ïðåñîâàíèòåрешетъчни
ðåøåòêè áèâàò
биват
препоръчвани
за плоïðåïîðú÷âàíè
çà ïëîùàäêè,
щадки,
пасарелки,
ïàñàðåëêè,
øàõòè шахти
è äðóãèи
други
елементи
на сгради,íàïð.
напр.
åëåìåíòè
íà ñãðàäè,
като
фасаден
сенник.
При
решетъчните
êàòî ôàñàäåí ñåííèê. Ïðè ðåøåòêèòå ñ
скари
и същи
размери
носещите èи
åäíè сèедни
ñúùè
ðàçìåðè
íîñåùèòå
напречните
са âèçóàëíî
визуално åäíàêâè.
еднакви.
íàïðå÷íèòå пръти
ïðúòè ñà
Поради
тази
причина
пресованите
решеÏîðàäè òàçè ïðè÷èíà ïðåñîâàíèòå
тъчни
скари
намират
широкоïðèëîæåíèå
приложение
ðåøåòêè
íàìèðàò
øèðîêî
навсякъде,
стойност
íàâñÿêúäå,където
êúäåòîестетичната
åñòåòè÷íàòà
ñòîéна
пода
е
от
значение.
íîñò íà ïîäà å îò çíà÷åíèå.

25 õ 2 ìì
30 õ 2 ìì
40 õ 2 ìì
25 õ 3 ìì
30 õ 3 ìì
40 õ 3 ìì
Ìàòåðèàë
Îáðàáîòêà íà
ïîâúðõíîñòòà

Ðàçìåðè íà îòâîðèòå
ïî íîñåùàòà
â íàïðå÷íà
ïîñîêà
ïîñîêà
20 ìì
22,22 ìì
22,22 ìì
33,33 ìì
25 ìì
44,44 ìì
33,33 ìì
44,44 ìì
È êðàòíèòå íà òåçè ðàçñòîÿíèÿ
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Ïðåñîâàíà ðåøåòêà çà âèñîêî íàòîâàðâàíå P
Íîñåùè ïðúòè

Пресованите решетъчни
Ïðåñîâàíèòå
ðåøåòêè çàскари
ãîëза голямо
натоварванеíàìèðàò
намират
ÿìî
íàòîâàðâàíå
своето ïðèëîæåíèå
приложение íà
на ìåñòà,
места,
ñâîåòî
където ìèíàâàò
минават òåæêè
тежки ïðåпреêúäåòî
возни
най-често
товарни
автоâîçíèсредства,
ñðåäñòâà,
íàé-÷åñòî
òîâàðíè
мобили.
Оразмеряването
се прави
споàâòîìîáèëè.
Îðàçìåðÿâàíåòî
å ñïîðåä
ред
разстоянието
между
опорите
и клаðàçñòîÿíèåòî
ìåæäó
îïîðèòå
è êëàñîсовете
натоварванеïîпоDIN
БДС.
âåòå íàна
íàòîâàðâàíå
1055 è DIN
1072.

40 õ 4 ìì
40 õ 5 ìì
50 õ 5 ìì
60 õ 5 ìì
÷àê äî 120 õ 5 ìì
Ìàòåðèàë
Îáðàáîòêà íà
ïîâúðõíîñòòà

Ðàçìåðè íà îòâîðèòå
ïî íîñåùàòà
â íàïðå÷íà
ïîñîêà
ïîñîêà
20ìì
20 ìì
25 ìì
25 ìì
33,33 ìì
33,33 ìì
Äðóãè ðàçñòîÿíèÿ ñïîðåä
èçèñêâàíèÿòà íà êèåíòà
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Ïðîòèâîõëúçãàùà ïðåñîâàíà ðåøåòêà ÕÐ
Íîñåùè ïðúòè

Противохлъзгащите
Ïðîòèâîõëúçãàùèòåпресоïðåвани
скари
се
ñîâàíèрешетъчни
ðåøåòêè ñå
èçïîëизползват
най-често
на
çâàò íàé-÷åñòî
íà ìåñòà, íà
често
места,
които
имаëåä
êîèòî на
èìà
÷åñòî
è
лед
и хлъзгави
охлаждащи
течности
õëúçãàâè
èëè или
îõëàæäàùè
òå÷íîñòè

–íàâñÿêúäå
навсякъдеòàì,
там,êúäåòî
къдетоåеçàäúëæèòåëíî
задължително
да
се îñèãóðè
осигури âèñîêà
висока áåçîïàñíîñò
безопасност íà
на
äà ñå
придвижване
Това
е постигнато
ïðèäâèæâàíåнаíàхора.
õîðà.
Òîâà
å ïîñòèãблагодарение
на щанцоване
на горната
íàòî áëàãîäàðåíèå
íà ùàíöîâàíå
íà
част
на носещите
и напречните
пръти.
ãîðíàòà
÷àñò íà íîñåùèòå
è íàïðå÷íèòå
ïðúòè.

25 õ 2 ìì
30 õ 2 ìì
40 õ 2 ìì
25 õ 3 ìì
30 õ 3 ìì
40 õ 3 ìì
Ìàòåðèàë
Îáðàáîòêà íà
ïîâúðõíîñòòà

Ðàçìåðè íà îòâîðèòå
ïî íîñåùàòà
â íàïðå÷íà
ïîñîêà
ïîñîêà
33,33 ìì
33,33 ìì
Äðóãè ðàçñòîÿíèÿ è âèäîâå
ïðîòèâîõëúçãàùè îáðàáîòêè
ñïîðåä èçèñêâàíèÿòà íà êëèåíòà
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Ïðåñîâàíà ðåøåòêà ñ ìàëêè îòâîðè Ðå
Íîñåùè ïðúòè

Ïðåñîâàíàòà решетка
ðåøåòêà сñ ìàëêè
Пресованата
малки
îòâîðè еå подходяща
ïîäõîäÿùàза
çàизползèçïîëотвори
ване
публично äîñòúïíè
достъпни
íà ïóáëè÷íî
çâàíå на
места.
полагането íà
на
ìåñòà. Важно
Âàæíî еå ïîëàãàíåòî
решетката
посоката
на носещите
ðåøåòêàòàтака,
òàêà,че÷å
ïîñîêàòà
íà íîñåпръти
съвпада
с посоката
на движениùèòå да
ïðúòè
äà ñúâïàäà
ñ ïîñîêàòà
íà
ето.
В противен
случай се ñëó÷àé
препоръчва
да
äâèæåíèåòî.
Â ïðîòèâåí
ñå ïðåсе
използва
противохлъзгащия
(ХР)
ïîðú÷âà
äà ñå èçïîëçâà
ïðîòèâîõëúçãàвариант
на âàðèàíò
тази решетка.
ùèÿ (ÕÐ)
íà òàçè ðåøåòêà.

25 õ 2 ìì
30 õ 2 ìì
40 õ 2 ìì
25 õ 3 ìì*
30 õ 3 ìì*
40 õ 3 ìì*
Ìàòåðèàë
Îáðàáîòêà íà
ïîâúðõíîñòòà

Âñè÷êè
ãîðåïîñî÷åíè пресовани
ïðåñîâàíè подови
ïîäîâè решетъчни
ðåøåòêè, îñâåí
ñ ìàëêè îòâîðè
ñ *, ìîãàò
äà áúäàò
îò произведени от
Всички горепосочени
скари,ðåøåòêèòå
освен решетъчните
скариîçíà÷åíè
с малки отвори
означени
с *,ïðîèçâåäåíè
могат да бъдат
íåðúæäàåìà
ñòîìàíà 1.4301 иè 1.4571,
1.4571, байцвани
áàéöâàíè или
èëèeлeктрoxимичнo
eëeêòðoxèìè÷íoполирани.
ïîëèðàíè.
неръждаема стомана

Ðàçìåðè íà îòâîðèòå
ïî íîñåùàòà
â íàïðå÷íà
ïîñîêà
ïîñîêà
22,22 ìì
11,11 ìì
33,33 ìì
44,44 ìì
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Скари отîòламаринени
Ðåøåòêè
ëàìàðèíåíèпрофили
ïðîôèëè
Ôèðìàòà
Lichtgitter
GmbHви
âèпредставя
ïðåäñòàâÿ нова
íîâà
Група фирми
Лихтгитер
ñèñòåìà
система çà
за ïîäîâè
подовиïîêðèòèÿ:
покрития:ñсëàìàðèíåíè
ламаринени
ïðîôèëè.
Òåçè строителни
ñòðîèòåëíè елементи
åëåìåíòè îò
профили. Тези
от
ëàìàðèíà
ôîðìàòà
íà Ñ
ламарина ñсðàçðåç
разрезâúâ
във
формата
наèäåàëíî
С идеално
допълват
асортимента
ни. Тяхното
äîïúëâàò
àñîðòèìåíòà
íà íàøàòà
ôèðìà.
приложение
ще намерите
в конструкциите
Òÿõíîòî ïðèëîæåíèå
ùå íàìåðèòå
â êîíна контролниíàплощадки
и пасарелки
ñòðóêöèèòå
êîíòðîëíè
ïëîùàäêèна
è
промишлени
съоръжения, ñúîðúæåíèÿ,
но също такаíîи
ïàñàðåëêè
íà ïðîìèøëåíè
и снабдяването.
в областта
на транспорта
ñúùî
òàêà øèðîêî
ïðèëîæåíèå
è â îáëàñòòà
Ламаринените
имат преимущесíà
òðàíñïîðòà èпрофили
ñíàáäÿâàíåòî.
Ëàìàðèíåтво със
своята стабилност
и благодарение
íèòå
ïðîôèëè
èìàò ïðåèìóùåñòâî
ñúñ
на
противохлъзгащите
качества, които
ñâîÿòà
ñòàáèëíîñò è си
áëàãîäàðåíèå
íà
идват от специалната повърхностна
ïðîòèâîõëúçãàùèòå
ñè êà÷åñòâà, струкêîèòî
тура,
повишаватïîâúðõíîñòíà
безопасността
на
èäâàò îòтеñïåöèàëíàòà
ñòðóêработното
място. Тези áåçîïàñíîñòòà
елементи са много
òóðà, òå ïîâèøàâàò
íà
предпочитани
и Òåçè
заради
безпроблемен
ðàáîòíîòî ìÿñòî.
åëåìåíòè
ñà ìíîãî
монтаж
и широка
ïðåäïî÷èòàíè
è използваемост.
çàðàäè áåçïðîáëåìåí
ìîíòàæ è øèðîêà èçïîëçâàåìîñò.
Благодарение на широката гама от размери
и
големите междуподпорни
Áëàãîäàðåíèå
íà øèðîêàòàразстояния
ãàìà îò
използването
на ламаринени
профили
ðàçìåðè è ãîëåìèòå
ìåæäóïîäïîðíè
намалява
разходите
за
носещата
конструкðàçñòîÿíèÿ èçïîëçâàíåòî íà ëàìàðèíåíè
ция.
ïðîôèëè
íàìàëÿâà ðàçõîäèòå çà íîñå-

ùàòà êîíñòðóêöèÿ.
Елегантната форма на изпълнение, разнообразие на формите и на монтажните
Åëåãàíòíàòà ôîðìà íà èçïúëíåíèå,
изпълнения осигуряват високо естетично
ðàçíîîáðàçèå íà ôîðìèòå è íà ìîíòàæниво на пода, покрит със ламаринени проíèòå èçïúëíåíèÿ îñèãóðÿâàò âèñîêî
фили.
åñòåòè÷íî íèâî íà ïîäà, ïîêðèò ñúñ
ëàìàðèíåíè ïðîôèëè.
Доверете се на качествата на най-новия
продукт на фирмата Лихтгитер. Тимът от
Äîâåðåòå ñå íà êà÷åñòâàòà íà íàé-íîâèÿ
нашите консултанти е готов да ви помогне
ïðîäóêò
íà ôèðìàòà
îò
при
намирането
на Lichtgitter.
най-добро Òèìúò
проектно
íàøèòå
êîíñóëòàíòè
å
ãîòîâ
äà
âè
ïîìîãíå
решение с използването на пресовани
ïðè íàìèðàíåòî
íà íàé-äîáðî
решетъчни
скари,
контактно ïðîåêòíî
заварени
ðåøåíèå
ñ
èçïîëçâàíåòî
íà ламаринени
ïðåñîâàíè
решетъчни скари и скари от
ðåøåòêè,
профили. êîíòàêòíî çàâàðåíè ðåøåòêè è
ðåøåòêè îò ëàìàðèíåíè ïðîôèëè.

ÂZ  Ïîêðèâàíå íà ïîäà íà ðàáîòíîòî
ìÿñòî
ÂN-Î Ïàñàðåëêà â çàâîä çà àâòîìîáèëè
ÂN-Î Ïàñàðåëêà çà åâàêóàöèÿ â ñëó÷àé íà ïîæàð
ÂÐ  Ñòúïàëà è ìåæäèííè ïëîùàäêè
íà êðàí

Ðåøåòêà îò ëàìàðèíåí ïðîôèë BZ
Ìàòåðèàëè

Ëàìàðèíåíèÿò ïðîôèë
ïðåäëàãà ìíîãî âèñîêà
ñèãóðíîñò ñðåùó õëúçãàíå,
áëàãîäàðåíèå íà èçêëþ÷èòåëíî íàçúáåíàòà ñòðóêòóðà íà ïîâúðõíîñòòà ñè. Ïðåïîðú÷âà ñå çà ìåñòà,
êúäåòî ÷åñòî ñå èçïîëçâàò ñìàçî÷íè
âåùåñòâà (ìàñëà, ìàçíèíè).

Ñòîìàíà ïîöèíêîâàíà
Ñòîìàíà ãàëâàíèçèðàíà
è ïîöèíêîâàíà
Íåðúæäàåìà ñòîìàíà
Àëóìèíèé
Ðàçñòîÿíèå íà ðàñòeðà R
Ñòàíäàðòíè äúëæèíè L
Øèðèíè Â
Âèñî÷èíè Í
Ïðåãúâàíå íà ðúáà Ò

Ïðîèçâîäñòâåíà
äúëæèíà

Äåáåëèíà íà
ëàìàðèíàòà

äî 6 ìåòðà 2 è 3 ìì
äî 12 ìåòðà Ñïîðåä æåëàíèåòî
íà êëèåíòà
äî 6 ìåòðà 1,5 è 2 ìì
äî 6 ìåòðà 2 è 2,5 ìì
30 ìì
4020 ìì
120, 180, 240, 300,
360, 420, 480 ìì
40, 50, 75 ìì
ñðåäíî 25 ìì

Ðåøåòêà îò ëàìàðèíåí ïðîôèë BN-O
Ìàòåðèàëè

Ë à ìà ð è í å í è ÿ ò
ïðîôèë ñëóæè
áëàãîäàðåíèå íà
ñâîèòå îòâîðè ñ
çàâèòè íàãîðå êðàèùà çà äîáðî îòâîäíÿâàíå íà ïîêðèòàòà ïëîù è âåëèêîëåïíà ñòàáèëíîñò ïðè õîäåíå.

Ñòîìàíà ïîöèíêîâàíà
Ñòîìàíà ãàëâàíèçèðàíà
è ïîöèíêîâàíà
Íåðúæäàåìà ñòîìàíà
Àëóìèíèé
Ðàçñòîÿíèå íà ðàñòeðà R
Ñòàíäàðòíè äúëæèíè L
Øèðèíè Â
Âèñî÷èíè Í
Ïðåãúâàíå íà ðúáà Ò

Ïðîèçâîäñòâåíà
äúëæèíà

Äåáåëèíà íà
ëàìàðèíàòà

äî 6 ìåòðà 2 è 3 ìì
äî 12 ìåòðà Ñïîðåä æåëàíèåòî
íà êëèåíòà
äî 6 ìåòðà 1,5 è 2 ìì
äî 6 ìåòðà 2 è 2,5 ìì
62,5 ìì
4000 ìì
150, 200, 250 ìì
30, 50, 75, 100 ìì
ñðåäíî 10 ìì

Ðåøåòêà îò ëàìàðèíåí ïðîôèë ÂÐ
Ìàòåðèàëè

Ëàìàðèíåí ïðîôèë ñ ïðåâúçõîäåí, åëåãàíòåí äèçàéí. Ïîðàäè ñâîåòî åñòåòè÷íî èçïúëíåíèå è äîáðà
íîñèìîñïîñîáíîñò ñå ïðåïîðú÷âà çà
ãîëåìè ïëîùè â ïðîìèøëåíè ñúîðúæåíèÿ.

Ñòîìàíà ïîöèíêîâàíà
Ñòîìàíà ãàëâàíèçèðàíà
è ïîöèíêîâàíà
Íåðúæäàåìà ñòîìàíà
Àëóìèíèé
Ðàçñòîÿíèå íà ðàñòeðà R
Ñòàíäàðòíè äúëæèíè L
Øèðèíè Â
Âèñî÷èíè Í
Ïðåãúâàíå íà ðúáà Ò

Ïðîèçâîäñòâåíà
äúëæèíà

Äåáåëèíà íà
ëàìàðèíàòà

äî 6 ìåòðà 2 è 3 ìì
äî 12 ìåòðà Ñïîðåä æåëàíèåòî
íà êëèåíòà
äî 6 ìåòðà 1,5 è 2 ìì
äî 6 ìåòðà 2 è 2,5 ìì
125 ìì
4000 ìì
150, 200, 250, 300 ìì
30, 50, 75, 100 ìì
ñðåäíî 10 ìì

Ðåøåòêà îò ëàìàðèíåí ïðîôèë BZ
Ìàòåðèàëè

Ëàìàðèíåí ïðîôèë, êîéòî ìîæå
äà íàìåðè ïðèëîæåíèå íàâñÿêúäå
òàì, êúäåòî íÿìà èçèñêâàíå çà îòâîðè
è êúäåòî òðÿáâà äà å îñèãóðåíà áåçîïàñíîñò ïðè õîäåíå.

Ñòîìàíà ïîöèíêîâàíà
Ñòîìàíà ãàëâàíèçèðàíà
è ïîöèíêîâàíà
Íåðúæäàåìà ñòîìàíà
Àëóìèíèé
Ðàçñòîÿíèå íà ðàñòeðà R
Ñòàíäàðòíè äúëæèíè L
Øèðèíè Â
Âèñî÷èíè Í
Ïðåãúâàíå íà ðúáà Ò

Ïðîèçâîäñòâåíà
äúëæèíà

Äåáåëèíà íà
ëàìàðèíàòà

äî 6 ìåòðà 2 è 3 ìì
äî 12 ìåòðà Ñïîðåä æåëàíèåòî
íà êëèåíòà
äî 6 ìåòðà 1,5 è 2 ìì
äî 6 ìåòðà 2 è 2,5 ìì
62,5 ìì
4000 ìì
150, 200, 250, 300 ìì
30, 50, 75, 100 ìì
ñðåäíî 10 ìì

GFKGFK
решетъчни
скари
от фибростъкло
ðåøåòêè
îò ôèáðîñòúêëî
Îñíîâíè
ñúñòàâêèна
íàрешетъчната
ðåøåòêàòà ïîäñèëåíà
ñúñ ñòúêëåíè
âëàêíà
Основни съставки
скара подсилена
със стъклени
ñà ñìîëà,
ïîäñèëâàùè
ñúñòàâêè,
äîáàâêè
è îöâåòèòåëè.
влакна
са смола,
подсилващи
съставки,
добавки
и оцветители.
Èçïîëçâàíàòà смола
ñìîëà гарантира
ãàðàíòèðà химична
õèìè÷íà стабилност
ñòàáèëíîñò на
íà GFK
Използваната
ðåøåòêàòà, åëàñòè÷íîñò
è óñòîé÷èâîñò
ñïðÿìîспрямо
óëòðàâèîëåòîрешетъчната
скара, еластичност
и устойчивост
ултравиолетовите
В зависимост
от целта
на използване
прилаâèòå
ëú÷è.лъчи.
Â çàâèñèìîñò
îò öåëòà
íà èçïîëçâàíå
ñå се
ïðèëàãàò
гат
различни
видовеñìîëà.
смола.GFK
GFK ðåøåòêèòå
решетъчнитеìîãàò
скариäà
могат
да
ðàçëè÷íè
âèäîâå
áúäàò
бъдат
произведени
от ортофталова
смола,
изофталова
и виниïðîèçâåäåíè
îò îðòîôòàëîâà
ñìîëà,
èçîôòàëîâà
è âèíèëåñлестерова
смола.
Изофталоватаñìîëà
смолаñåсеïîëçâà
ползваñòàíäàðòíî.
стандартно.
òåðîâà
ñìîëà.
Èçîôòàëîâàòà
Стъклените влакна
като
усилвател
на решетката
- тях-Ñòúêëåíèòå
âëàêíàслужат
ñëóæàò
êàòî
óñèëâàòåë
íà ðåøåòêàòà
ната функция
е сравнима
с функцията
на армировката
в стомано-â
òÿõíàòà
ôóíêöèÿ
å ñðàâíèìà
ñ ôóíêöèÿòà
íà àðìèðîâêàòà
бетона. При лятата
решетка
влагат вñåняколко
ñòîìàíîáåòîíà.
Ïðè
ëÿòàòàсе
ðåøåòêà
âëàãàò слоя.
â íÿêîëêî ñëîÿ.
Добавки като
пълнежи,
стабилизатори
Äîáàâêè
êàòîвтвърдители,
âòâúðäèòåëè,усилватели,
óñèëâàòåëè,
ïúëíåæè,
ñòàáèëèçàGFK решетката
на ултравиолетовите
лъчи и други
òîðè
íà óëòðàâèîëåòîâèòå
ëú÷è добавят
è äðóãè на
äîáàâÿò
íà GFK
специални качества.
ðåøåòêàòà
ñïåöèàëíè êà÷åñòâà.
Оцветителите помагат
на GFK
решетката
- такаÎöâåòèòåëèòå
ïîìàãàòзаçàоцветяването
îöâåòÿâàíåòî
íà GFK
ðåøåòêàòà
че
при
търсенето
на
по-голямо
количество
от
минималното,
òàêà ÷å ïðè òúðñåíåòî íà ïî-ãîëÿìî êîëè÷åñòâî îò ìèíèìàëследващата
пратка ïðàòêà
може даìîæå
е с по-друг
цвят – с öâÿò
най-различни
íîòî,
ñëåäâàùàòà
äà å ñ ïî-äðóã
 ñ íàéцветни оттенъци
RAL. ïî RAL.
ðàçëè÷íè
öâåòíèпо
îòòåíúöè
Оцветяването на
решетката ïîâäèãà
повдига åñòåòè÷íèòå
естетичните êà÷åñòâà
качества íà
на
Îöâåòÿâàíåòî
íà ðåøåòêàòà
продукта иèподпомага
ïðîäóêòà
ïîäïîìàãàнеговото
íåãîâîòîизползване.
èçïîëçâàíå.
При GFK
скари,
Ïðè
GFK решетката
ðåøåòêàòàможе
ìîæåда
äàразличим
ðàçëè÷èì22типа
òèïàрешетъчни
ðåøåòêè, ñïîðåä
според
начина
на
производство:
íà÷èíà íà ïðîèçâîäñòâî:
• лята
ëÿòàрешетка
ðåøåòêà
решетка
• пултрудирана
ïóëòðóäèðàíà
ðåøåòêà
При производството на лятите решетъчни скари частите на
Ïðè ïðîèçâîäñòâîòî íà ëÿòèòå ðåøåòêè ÷àñòèòå íà ðåøåòêàòà
решетката се изливат в приготвени форми, които осигуряват
ñå èçëèâàò â ïðèãîòâåíè ôîðìè, êîèòî îñèãóðÿâàò øèðèíàòà íà
ширината на отворите, ширината и височината на прътите.
îòâîðèòå, øèðèíàòà è âèñî÷èíàòà íà ïðúòèòå. Ìåæäó ñëîåâåòå
Между слоевете се влагат стъклени влакна. Цялата форма с
ñå âëàãàò ñòúêëåíè âëàêíà. Öÿëàòà ôîðìà ñ èçëÿòàòà ìàñà è
излятата маса и стъклените влакна се загрява, благодарение на
ñòúêëåíèòå âëàêíà ñå çàãðÿâà, áëàãîäàðåíèå íà êîåòî ðåøåòêàòà
което решетката се втвърдява. След охлаждането, панела на GFK
ñå âòâúðäÿâà. Ñëåä îõëàæäàíåòî, ïàíåëà íà GFK ðåøåòêàòà ñå
решетката се изкарва от формата и се оформя на искания разèçêàðâà îò ôîðìàòà è ñå îôîðìÿ íà èñêàíèÿ ðàçìåð.
мер.
Â следствие
ñëåäñòâèåна
íàвисокия
âèñîêèÿпроцент
ïðîöåíò
ñìîëà,
GFK
ðåøåòêèòåскари
èìàò
В
смола,
GFK
решетъчните
âèñîêà
õèìè÷åñêà
èçäðúæëèâîñò.
Ðÿçàíåòî
íà
ðåøåòêèòå
íà
имат висока химическа издръжливост. Рязането на решетъчните
èñêàíèÿ
äà ñå
íàïðàâè
è ëåñíî
ñòðîåæà
на
скари на ðàçìåð
исканияìîæå
размер
може
да се áúðçî
направи
бързо íà
и лесно
ñстроежа
îáèêíîâåí
òðèîí. Ïîâúðõíîñòòà
íà ðåøåòêàòà
ìîæå може
äà áúäå
с обикновен
трион. Повърхността
на решетката
да
ãëàäêà
èëè ñили
ðåëåô
íà ïÿñúê.
Ïðè При
âòîðèÿ
âàðèàíò
ðåøåòêàòà
бъде гладка
с релеф
на пясък.
втория
вариант
решетèìà
äîáðè
ïðîòèâîõëúçãàùè
êà÷åñòâà.
ката ìíîãî
има много
добри
противохлъзгащи
качества.
Ïðè
ëÿòèòå
ðåøåòêè
íîñåùèòå
è
íàïðå÷íèòå
ïðúòè ñàпръти
åäíàêâî
При лятите решетъчни скари носещите и напречните
са
âèñîêè.
Âúçìîæíè
ñà
ðàçëè÷íè
âèñî÷èíè
íà
ðåøåòêèòå,
еднакво високи. Възможни са различни височини на решетъчøèðèíè
íà ширини
ïîÿñèòå на
è ðàçìåðè
îòâîðèòå.
ните
скари,
поясите иíàразмери
на отворите.

Çà разлика
ðàçëèêàотîòлятите
ëÿòèòå
ðåøåòêè,
ïðè при
ïðîèçâîäñòâîòî
За
решетъчни
скари,
производството íà
на
ïóëòðóäèðàíèòå
GFK
ðåøåòêè,
åäèíè÷íèòå
êîìïîíåíòè
íà
пултрудираните GFK
решетъчни
скари,
единичните
компоненти
ðåøåòêàòà
ñå се
èçòåãëÿò
на решетката
изтеглятè иñìåñâàò
смесватáëàãîäàðåíèå
благодарение íà
на ñïåöèàëåí
специален
òåõíîëîãè÷åñêè
ïðîöåñ.
технологически процес.
Íàïðå÷íèòå
ïðúòèсеñåпромушват
ïðîìóøâàòпрез
ïðåçдупките
äóïêèòå
íîñåùèòå
è
Напречните пръти
наíà
носещите
и се
ñå
ñëåïâàò
ñ òÿõ.
слепват
с тях.
Òîçè
íà÷èíнаíà
ïðîèçâîäñòâî
îñèãóðÿâà
îò
Този начин
производство
осигурява
широкаøèðîêà
гама от ãàìà
разстояðàçñòîÿíèÿ
ìåæäó íîñåùèòå
è íàïðå÷íèòå
íà ðåøåòêàòà.
ния между носещите
и напречните
пръти наïðúòè
решетката.
Ïîâúðõíîñòòà на
íà ðåøåòêàòà
(íîñåùèòå прътове)
ïðúòîâå) еå ãðàïàâà.
Повърхността
решетката (носещите
грапава. Ïî
По
æåëàíèå
íàклиента
êëèåíòàе възможно
å âúçìîæíî
ñå ïðîèçâåäàò
è äîñòàâÿò
желание на
да äà
се произведат
и доставят
пулïóëòðóäèðàíè
ðåøåòêè
ñ ïÿñú÷íà
ïîâúðõíîñò,
òàêàтака
ñå ïîñòèãà
трудирани решетъчни
скари
с пясъчна
повърхност,
се постига по-висока
противохлъзгаемост
на решетката.
ïî-âèñîêà
ïðîòèâîõëúçãàåìîñò
íà ðåøåòêàòà.
Поради високия
стъклени влакна
носещия ïðúò
прът
Ïîðàäè
âèñîêèÿ процент
ïðîöåíò на
íà ñòúêëåíè
âëàêíà вâ íîñåùèÿ
пултрудираните решетъчни
скари
имат
при същото
разстояние
ïóëòðóäèðàíèòå
ðåøåòêè èìàò
ïðè
ñúùîòî
ðàçñòîÿíèå
ìåæäó
между опорите
по-добра
носимоспособност
от лятите.
îïîðèòå
ïî-äîáðà
íîñèìîñïîñîáíîñò
îò ëÿòèòå.

Ëåòè решетъчни
ðåøåòêè. скари.
Лети
Ïóëòðóäèðàíè решетъчни
ðåøåòêè скари
Пултрудирани

Ïîêðèâàíå íà òðàíñôîðìàòîðíèòå ðåçåðâîàðè
Ôèðìàòà
Фирмата Vereinigte
Vereinigte Elektrizitätswerke
Elektrizitätswerke
Westfallen
(VEW)
Dortmund
ñ ïîìîùòàс
WestfallenAGAG
(VEW)
Dortmund
íà
ôèðìàòà
GmbH Stadtlohn
помощта
на Lichtgitter
фирмата Лихтгитер
GmbH
ïðîèçâåæäà
íîâî, ëåñíî ново,
çà äåìîíòèðàíå,
Stadtlohn произвежда
лесно за
демонтиране, противопожарно
покриïðîòèâîïîæàðíî
ïîêðèòèå íà òðàíñôîðтие на ðåçåðâîàðè
трансформаторни
резервоари
ìàòîðíè
(Åâðîïåéñêè
ïàòåíò
(Европейски
патент номер
89105515.4).
íîìåð
89105515.4).
Îñíîâíàòà
÷àñò íà
Основната
частå ëàìàðèíåíà
на това покритие
òîâà
ïîêðèòèå
ïðîôèëíàе
ламаринена
профилна решетка
произðåøåòêà
ïðîèçâåæäàíà
îò ôèðìàòà
веждана от ïîä
фирмата
Лихтгитер
под 75/2
назLichtgitter
íàçâàíèåòî
ÂÐ-Í
ваниетоÐВР-Н
версияòåëåíà
Р 100 ìðåæà.
с вграâåðñèÿ
100 ñ75/2
âãðàäåíà
дена телена мрежа. Противопожарните
Ïðîòèâîïîæàðíèòå
êà÷åñòâà ñà îñèãóпълнежа
на
качества
са осигурени
ðåíè
îò ïúëíåæà
íà òîçèот
ïðîôèë,
êîéòî
този
профил,
който сеîò
състои
от грануñå
ñúñòîè
îò ãðàíóëàò
ñòúêëåíà
ïÿíà.
лат от стъклена
Качествата
на
Êà÷åñòâàòà
íà òîçè пяна.
ìàòåðèàë
ñà èçïèòàíè
този
материал
са
изпитани
в
редица
тесâ ðåäèöà òåñòîâå.
тове.

Ïðåèìóùåñòâà íà òîçè íîâ íà÷èí íà
ïîêðèâàíå
 ïî-ëåñåí è ïî-áúðç êîíòðîë íàä
ðåçåðâîàðèòå
 ïî-êðàòêîòðàéíî èçâàæäàíå íà òðàíñôîðìàòîðà èçâúí ñòðîÿ
 áúðçî ìîíòèðàíå è äåìîíòèðàíå
 îïòèìàëíî èçòè÷àíå íà ìàñëàòà,
äúæäîâíàòà âîäà è äðóãè òå÷íîñòè
 Âãðàäåíèÿò ïúëíåæ (ãðàíóëàò îò
ñòúêëåíà ïÿíà) å èçäðúæëèâ ñðåùó
ïîëçâàíåòî íà ïðîèçâîäñòâåíè òå÷íîñòè, íå ãîðè è èçäúðæà íåïðîìåíåí
íà òåìïåðàòóðè äî 600 ãðàäóñà ïî
Öåëçèé

Резервоар на
Ðåçåðâîàð
íà трансформатор
òðàíñôîðìàòîð c ново
íîâî покритие
ïîêðèòèå от
îò фирмата
ôèðìàòà Лихтгитер
Lichtgitter
Ðàçðåç
íà противопожарното
ïðîòèâîïîæàðíîòî покритие
ïîêðèòèå
Разрез на

 áúðçî èç÷åðïâàíå íà òå÷íîñòè îò
ðåçåðâîàðà
 åâåíòóàëíî çàïàëâàíå íà ìàñëà â
ðåçåðâîàðà áèâà çàäóøåíî áëàãîäàðåíèå íà ïîêðèòèåòî, êîåòî íàìàëÿâà
äîñòúïà íà âúçäóõ
 ñåðèåí ïðîäóêò  äîñòàâêàòà íå òðàå
äúëãî âðåìå
 èçêëþ÷èòåëíè ïðîòèâîõëúçãàùè êà÷åñòâà áëàãîäàðåíèå íà ñïåöèàëíàòà
ñòðóêòóðà íà ïîâúðõíîñòòà
 âèñîêà ñòàáèëíîñò íà ñêåëåòî, êîåòî
ñòîè íà ïîêðèòàòà ïëîù ïðè ðåâèçèîííè è ñåðâèçíè ðàáîòè ïî òðàíñôîðìàòîðà.

Ëàìàðèíåíà ïðîôèëíà ðåøåòêà ÂÐ-H
Ìàòåðèàë
Ñòàíäàðòíè ïðîèçâ.
äúëæèíè L
Ðàçñòîÿíèå íà ðàñòeðà R
Ïðîèçâ. øèðèíè B
Âèñî÷èíà Í
Ïðåãúâàíå íà ðúáà Ò

Ñòîìàíà ïîöèíêîâàíà
ñðåäíî äî 2 500 ìì
125 ìì
150, 200, 300 ìì
75 ìì
ñðåäíî äî 10 ìì

Âèòî ñòúëáèùå
Âèòî ñòúëáèùå òèï LG Standard
Ïîöèíêîâàíîòî âèòî ñòúëáèùå ñå äîñòàâÿ êàòî ñèñòåìà îò
îòäåëíè åëåìåíòè. Ñòàíäàðòíèòå äèàìåòðè ñà D=1600, 1800 è
2000 (Ìàêñ.) ìèëèìåòðà.
Ïðè òîçè ìåòîä ñà âúçìîæíè íàé-ðàçëè÷íè úãëè çà ðàçãúâàíåòî
íà ñòúëáèùåòî. Ïîðàäè ñòàíäàðòèçèðàíîòî èçïúëíåíèå ñà
âúçìîæíè èçãîäíè öåíè è êúñè ñðîêîâå íà äîñòàâêà.

Âèíò M10x30
Øàéáà
Còúëáèùåí åëåìåíò
Öåíòðàëíà òðúáa

Ãàéêà M10

Âèòî ñòúëáèùå òèï LG Speciàl
Òîâà
ïîöèíêîâàíîстълбище
ñòúëáèùåе замислено
å çàìèñëåíî
ñèñòåìà
îò
Това поцинковано
катоêàòî
система
от елеåëåìåíòè
çà монтаж.
áúðç ìîíòàæ.
Íåãîâàòà
ôóíêöèîíàëíîñò
è
менти за бърз
Неговата
функционалност
и сигурност
го правят подходящо
за многостранно
използване.èçïîëçâàíå.
ñèãóðíîñò
ãî ïðàâÿò ïîäõîäÿùî
çà ìíîãîñòðàííî
Фирмата Lichtgitter
Лихтгитерäîñòàâÿ
доставяòîçè
тозиòèï
тип
вито
стълбище
с диамеÔèðìàòà
âèòî
ñòúëáèùå
ñ äèàìåòúð
тър2500
до 2500
милиметра.
Конструкциятаå еòàêà
такаðåøåíà,
решена, ÷å
че ïðè
при
äî
ìèëèìåòðà.
Êîíñòðóêöèÿòà
публично достъпни
максималното ðàçñòîÿíèå
разстояние ìåæäó
между
ïóáëè÷íî
äîñòúïíè места
ìåñòà ìàêñèìàëíîòî
120 ìèëèìåòðà.
милиметра. Â
В ïðîìèøëåíèòå
промишлените
колонките на
парапета äà
да åе 120
êîëîíêèòå
íà ïàðàïåòà
съоръжения това
максимално 180
ñúîðúæåíèÿ
òîâà разстояние
ðàçñòîÿíèå може
ìîæå да
äà бъде
áúäå ìàêñèìàëíî
180
милиметра.
ìèëèìåòðà. Височината
Âèñî÷èíàòà на
íà парапета
ïàðàïåòà еå 1000
1000 милиметра,
ìèëèìåòðà, аà при
ïðè
височина
âèñî÷èíà над
íàä 12
12 метра
ìåòðà тази
òàçè височина
âèñî÷èíà еå 1100
1100милиметра.
ìèëèìåòðà.

Ñòúïàëàòà
ñòúëáèùåòî
ñà îðàçìåðåíè
çà ðàâíîìåðíî
Стъпалата наíàстълбището
са оразмерени
за равномерно
натоварване от 3,5
килонютона
наíà
квадратен
íàòîâàðâàíå
îò 3,5
êèëîíþòîíà
êâàäðàòåíметър
ìåòúðиè единично
åäèíè÷íî
натоварване от
íàòîâàðâàíå
îò 1,5 килонютона
êèëîíþòîíà съсредоточено
ñúñðåäîòî÷åíî върху
âúðõó площ
ïëîù от
îò
100х100 мм
100õ100
ìì на
íà 100
100 мм
ìì от
îò външния
âúíøíèÿ край
êðàéна
íàстъпалото.
ñòúïàëîòî.

LG Standard
LG Speciál

ЛИХТГИТЕР CZ
LICHTGITTER
CZ
Лихтгитер България
ООД
се намира в
Öåíòðàëàòà
íà ôèðìàòà
LICHTGITTER
градÅÎÎÄ
Пловдив,
пл. „Шахбазян”
№ 10.
CZ,
ñå íàìèðà
â ãðàä÷åòî Õîðíè
Фирмата
е основана
като
Ñóõà
(íà ÷åøêè
Horni през
Sucha)2004,
â ñåâåðîмажоритарен
собственик
в нея
е традиèçòî÷íàòà
÷àñò
íà ×åøêàòà
ðåïóáëèêà.
ционният åпроизводител
решетъчни
Ôèðìàòà
îñíîâàíà ïðåçна1994
ãîäèíà
скариñëèâàíåòî
Lichtgitteríà
CZäâàìà
от градòðàäèöèîííè
Хорни Суха,
ïðè
Чешка република.íà
Фирма
Lichtgitter
CZ
ïðîèçâîäèòåëè
ðåøåòêè
Êîâîíà
от своя страна
е 100% дъщерна
компа(Êîvona)
è Ëèõòãèòåð
(Lichtgitter).
Â
ния
на Lichtgitter
GmbHLichtgitter
с централа
ñåãàøíî
âðåìå ôèðìàòà
CZ
вspol.
градs Щатлон,
Германия.
r.î. (åêâèâàëåíò
íà áúëãàðñêîòî
ÅÎÎÄ) å 100 % äúùåðíà ôèðìà íà
съдържа
Асортиментът
на фирмата
íåìñêàòà ôèðìà
Lichtgitter
GmbHнайñúñ
различни
видове
решетъчни
скари
öåíòðàëà â ãðàä
Ùàäëîí,
Ãåðìàíèÿ.
(заварени, пресовани и т.н.), ламаринени профили,íàстълбищни
стъпала
и
Àñîðòèìåíòúò
ôèðìàòà ñúäúðæà
íàéдруги. Според
изискванията
клиента
ðàçëè÷íè
âèäîâå
ðåøåòêè на
(çàâàðåíè,
могат да бъдат
произведени
единичните
ïðåñîâàíè
è ò.í.),
ëàìàðèíåíè
ïðîôèëè,
типове
в
различни
варианти
на Ñïîðåä
материñòúëáèùíè ñòúïàëà è äðóãè.
ала (стомана, неръждаема
стомана,
алуèçèñêâàíèÿòà
íà êëèåíòà ìîãàò
äà áúäàò
миний и др.) åäèíè÷íè
с различниòèïîâå
повърхностни
ïðîèçâåäåíè
â ðàçëèмодификации.
÷íè
âàðèàíòè íà ìàòåðèàëà (ñòîìàíà,
íåðúæäàåìà ñòîìàíà, àëóìèíèé è äð.) ñ
Решетъчните
скари Лихтгитер
имат
ðàçëè÷íè
ïîâúðõíîñòíè
ìîäèôèêàöèè.
многостранно използване в различните
промишлени
отрасли.
Използват
се в
Ðåøåòêèòå Lichtgitter
èìàò
ìíîãîñòðàííî
химическатаâ промишленост,
в електроèçïîëçâàíå
ðàçëè÷íèòå ïðîìèøëåíè
централи,
в хранителната
промишлеîòðàñëè. Èçïîëçâàò
ñå â õèìè÷åñêàòà
ност,
автомобилната
промишленост,
ïðîìèøëåíîñò, â åëåêòðîöåíòðàëè, â
при строителството
на кораби,
сгради за
õðàíèòåëíàòà
ïðîìèøëåíîñò,
àâòîìîáèëпаркинг,
нефтодобивни
съоръжения
и
íàòà ïðîìèøëåíîñò, ïðè ñòðîèòåëñòâîòî
много
други.
íà êîðàáè, ñãðàäè çà ïàðêèíã, íåôòî-

äîáèâíè ñúîðúæåíèÿ è ìíîãî äðóãè.
Тези решетъчни скари са произвеждат
по
най-модерна
Те могат
да
Òåçè
ðåøåòêè ñàтехнология.
ïðîèçâåæäàò
ïî íàéбъдат изготвени
с различни
размери
ис
ìîäåðíà
òåõíîëîãèÿ.
Òå ìîãàò
äà áúäàò

различни
изрези
(кръгли, ðàçìåðè
диагонални
èçãîòâåíè
ñ ðàçëè÷íè
è иñ
т.
н.),
с
използването
на
системата
CAD/
ðàçëè÷íè èçðåçè (êðúãëè, äèàãîíàëíè è
CAM
която гарантира
най-голямаCAD/
точò. í.), ñ– èçïîëçâàíåòî
íà ñèñòåìàòà
ност
на
производство.
Нашата
продукCAM  êîÿòî ãàðàíòèðà íàé-ãîëÿìà
ция
се осъществява
според
най-строòî÷íîñò
íà ïðîèçâîäñòâî.
Íàøàòà
ïðîгите
национални
и международни
äóêöèÿ
ñå îñúùåñòâÿâà
ñïîðåä станíàéдарти
и предписания,
напр. ČSN,
ñòðîãèòå
íàöèîíàëíè èкато
ìåæäóíàðîäíè
ISO,
DIN,
RAL
и
т.
н.
ñòàíäàðòè è ïðåäïèñàíèÿ, êàòî íàïð.

ZSN, ISO, DIN, RAL è ò. í.

Сервиз за клиента

Ñåðâèç çà êëèåíòà
Целта на нашата фирма е да предложи
на своите клиенти пълно обслужване от
Öåëòà íà íàøàòà ôèðìà å äà ïðåäëîæè
фазата на оферта до самата доставка на
íà ñâîèòå êëèåíòè ïúëíî îáñëóæâàíå îò
продукта. Способни сме да доставяме
ôàçàòà íà îôåðòà äî ñàìàòà äîñòàâêà íà
решетъчни скари и други наши проïðîäóêòà. Ñïîñîáíè ñìå äà äîñòàâÿìå
дукти точно според специфичните изисðåøåòêè è äðóãè íàøè ïðîäóêòè òî÷íî

квания
и въз основа на
чертежите
на
ñïîðåä ñïåöèôè÷íèòå
èçèñêâàíèÿ
è âúç
клиента,
включително
монтажни
плаîñíîâà íà ÷åðòåæèòå íà êëèåíòà, âêëþнове
на ìîíòàæíè
съоръжението.
Приíàприготвя÷èòåëíî
ïëàíîâå
ñúîðúæåнето
на
монтажния
план
взимат в
íèåòî. Ïðè ïðèãîòâÿíåòî íàсеìîíòàæíèÿ
предвид
и
използват
производствените
ïëàí ñå âçèìàò â ïðåäâèä è èçïîëçâàò
иïðîèçâîäñòâåíèòå
типизирани размери,
което само
по
è òèïèçèðàíè
ðàçìåсебе
си
може
да
намали
цената
на
проðè, êîåòî ñàìî ïî ñåáå ñè ìîæå äà íàìàëè
дукта.
öåíàòà íà ïðîäóêòà.
Приготовлението на монтажния план,
статическото предложение на конкретен
Ïðèãîòîâëåíèåòî íà ìîíòàæíèÿ ïëàí,
тип решетъчни скари и т.н. са услуги,
ñòàòè÷åñêîòî ïðåäëîæåíèå íà êîíêðåòåí
които фирмата Лихтгитер България
òèï ðåøåòêè è ò.í. ñà óñëóãè, êîèòî
прави безплатно.
ôèðìàòà Lichtgitter CZ ïðàâè áåçïëàòíî.
Работниците на фирмата са готови да
Ñëóæèòeëèòå íà ôèðìàòà ñà ãîòîâè äà
дадат информация не само за своите
äàäàò èíôîðìàöèÿ íå ñàìî çà ñâîèòå
собствени продукти, но и за съответñîáñòâåíè ïðîäóêòè, íî è çà ñúîòâåòíèòå
ните норми и предписания в областта на
íîðìè è ïðåäïèñàíèÿ â îáëàñòòà íà
подовите решетъчни скари.
ïîäîâèòå ðåøåòêè.

Lichtgitter GmbH
Лихтгитер
GmbH
Çàâîä Щатлон
Ùàòëîí
Завод
Postfach 1355
D-48694 Stadtlohn
Teл.:
Teë.: +49/2563/911-0
Teлефакс:
Teëåôàêñ: +49/2563/911-118

Завод
Çàâîä Sulz
Postfach 1267
D-72169 Sulz-Neckar
Тел.:
Òåë.: + 49/7454/95 82-0
Телефакс:
Òåëåôàêñ: +49/7454/95
+49/7454/95 82-49
82-49

Ó÷àñòèå
Участие
Aâñòðèÿ
LG Amstetten Aвстрия
Tarasriliala,Ôèíëàíäèÿ
Tarasrilila,Финландия
Diamond, Франция
Ôðàíöèÿ
Ôðàíöèÿ
CSE Calidal , Франция
Âåëèêîáðèòàíèÿ
LG U.K., Великобритания
Las Pers, Холандия
Õîëàíäèÿ
Dejo, Холандия
Õîëàíäèÿ
LG Anton
Anton Ruppli, Швейцария
Øâåéöàðèÿ
Stegerud Steel,Швеция
Steel,Øâåöèÿ
Лихтгитер
CZ, ×åõèÿ
Чехия
Lichtgitter CZ,
Лихтгитер България

Завод
Blumberg
Çàâîä Blumberg
Schonower
Schonower Strasse
Strasse 66
D-16306
Blumberg
D-16306 Blumberg
Тел
Òåë :: +49/33331/797-0
+49/33331/797-0
Факс:
Ôàêñ: +49/33331/797-55
+49/33331/797-55

Търговски
представителства:
Túðãîâñêè ïîñëàíè÷åñòâà
Норвегия,
Íîðâåãèÿ, Дания,
Äàíèÿ, Белгия,
Áåëãèÿ,
Люксембург,
Ëþêñåìáóðã, Италия,
Èòàëèÿ,
Испания,
Èñïàíèÿ, Португалия,
Ïîðòóãàëèÿ,
Иран,
Èðàí, Гърция,
Ãúðöèÿ, Сингапур,
Ñèíãàïóð,
Индонезия,
Èíäîíåçèÿ, Малайзия
Ìàëàéçèÿ

За
контакти:
Àäðåñ
â ×åõèÿ:
ЛИХТГИТЕР
Lichttgitter CZБЪЛГАРИЯ
spol. s r. o. EOOД
пл.
„Шахбазян”
№ 10, Пловдив 4000
U Lékarny
1,
Тел./Факс:
032
629391
735 35 Horní
Suchá
E-mail:
marketing@lichtgitter.bg
Czech Republic
http://www.lichtgitter.bg
Teë.: +420/69/6496511

Ó÷àñòèÿ:
Lichtgitter Slovakia Ñëîâàêèÿ,
INPOL P.P.H.U. Ïîëøà

Ôàêñ : +420/69/6496538-39
E-mail: obchod@lichtgitter.cz
www: http://www.lichtgitter.cz

Ïðîäóêòè
Продукти:
Êîíòàêòíî
Контактно çàâàðåíè
заварени ðåøåòêè
решетъчни
Ïðåñîâàíè
ðåøåòêè
скари, пресовани
решетъчни
Ðåøåòêè
çà ãîëÿìîскари
íàòîâàðâàíå
скари, решетъчни
за
Àëóìèíèåâè
ðåøåòêè
голямо натоварване,
Âèòè
ñòúëáèùà
алуминиеви
решетъчни скари,
Ëàìàðèíåíè
ïðîôèëè
вити стълбища,
ламаринени
Ðåøåòêè
ôèáðîñòúêëî
профили,îò
решетъчни
скари от

фибростъкло.

Òúðãîâñêè ïîñëàíè÷åñòâà:
Ferrokov, Óíãàðèÿ,
Kovintrade Ñëîâåíèÿ,
Centrostal Kielce, Ïîëøà

SP+P+B+GFK – BL 082003

