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Kompletní katalog

ZÁBRANY PROTI PTACTVU

Ocel

DS.MT1INOX S
DS.MT1INOX66S
DS.MT1INOX1/3DIV
DS.MT1INOX R
DS.MT1INOX90°

“Stiff“ ocel

DS.STIFF40SPS
DS.STIFF40SPR
DS.STIFF60SP
DS.STIFF60SPV
DS.STIFF80SP

Měď

DS.MT1T.RA.S
DS.MT1T.RA66S
DS.MT1RA1/3DIV
DS.MT1T.RA.R
DS.MT1RA90°

“Flex“ ohebná ocel
DS.FLEX40SPS
DS.FLEX40SPR
DS.FLEX60SP
DS.FLEX80SP

Polykarbonát
DS.PLC40X1MTS
DS.PLC40X1MTR
DS.PLC60X1MTR
DS.PLC80X1MTR

Ornamentální
Zábrana proti holubům model 
Modena
Hrotové zábrany

Stáhnout (pdf)
Příklady aplikací
Požadavky krytí 

Hůl drába do instalace
Typ balení

http://www.lanzonisrl.com/common/app_esempi.pdf
http://www.lanzonisrl.com/common/app_copertura.pdf
http://www.lanzonisrl.com/common/app_montaggio.pdf
http://www.lanzonisrl.com/common/app_imballo.pdf
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DS.MT1INOX S

cm 10

Ocel

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.MT1INOX S
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 30 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: podélné
balení: m 50 - délka 1 m (hmotnost 9,3 Kg)

 • Vše z nerezavé oceli
 • Podélné krytí
 • 30 hrotů na metr

Nosná konstrukce z vysoce kvalitní nerezavé oceli Aisi 304
Hroty z nerezavé oceli: je zaručena celková a dlouhodobá 
nedeformovatelnost.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z nerezavé oceli, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.

Může být použita v prostředí s nízkým výskytem ptactva.
Vhodná pro ochranu kabelů, okrajů okapních žlabů a velmi 
úzkých ploch.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod. 

balení  m 50  
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DS.MT1INOX66S

cm 10

Ocel

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.MT1INOX66S
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 66 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: podélné
balení: m 50 - délka 1 m (hmotnost 9,3 Kg)

 •Vše z nerezavé oceli
 • Podélné krytí
 • 66 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality: je zaručena celková a dlouhodobá 
nedeformovatelnost.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z nerezavé oceli, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.
Může být použita v prostředí se středně vysokým výskytem 
ptactva.
Vhodná pro plochy s menšími opěrnými body, které vyžadují 
jak svislou, tak nakloněnou ochranu.
Tento výrobek má jak svislé hroty, tak hroty nakloněné pouze 
na jednu stranu, což umožní montáž v blízkosti vnitřních rohů 
zdí budov.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50  
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DS.MT1INOX1/3DIV
Ocel

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.MT1INOX1/3DIV
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 66 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 6 cm
balení: m 50 - délka 1 m (hmotnost 9,3 Kg)

 • Vše z nerezavé oceli
 • Krytí 6 cm
 • 66 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality: je zaručena celková a dlouhodobá 
nedeformovatelnost.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z nerezavé oceli, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.
Může být použita v prostředí se středně vysokým výskytem 
ptactva.
Vhodná pro plochy s menšími opěrnými body, které vyžadují 
jak svislou, tak nakloněnou ochranu.
Tento výrobek má jak svislé hroty, tak hroty nakloněné pouze 
na jednu stranu, což umožní montáž v blízkosti vnitřních rohů 
zdí budov.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50  
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DS.MT1INOX R
Ocel

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.MT1INOX R
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 66 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 10/12  cm
balení: m 50 - délka 1 m (hmotnost 9,3 Kg)

 • Vše z nerezavé oceli
 • Krytí 10/12 cm
 • 66 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality: je zaručena celková a dlouhodobá 
nedeformovatelnost.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z nerezavé oceli, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.

Může být použita v prostředí s vysokým výskytem ptactva.
Vhodná pro jakýkoli povrch, který vyžaduje výrobek 
s dokonalým krytím.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50  
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DS.MT1INOX90°
Ocel

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.MT1INOX90°
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 66 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 10 cm - 90°
balení: m 50 - délka 1 m (hmotnost 9,3 Kg)

 • Vše z nerezavé oceli
 • Krytí 10 cm
 • 66 hrotů na metr
Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality: je zaručena celková a dlouhodobá 
nedeformovatelnost.
Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z nerezavé oceli, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.
Může být použita v prostředí se středně vysokým výskytem 
ptactva.
Vhodná pro okapní žlaby a/nebo povrchy s menšími 
záchytnými body nebo pro vrchní části vnějších okenních 
rámů.
Tento výrobek má jak svislé hroty, tak hroty nakloněné pouze 
na jednu stranu, což umožní montáž v blízkosti vnitřních rohů 
zdí budov.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50  
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DS.STIFF40SPS

cm 10

“Stiff“ Ocel 

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.STIFF40SPS
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m / 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,3 mm
počet hrotů: 40 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: podélné
balení: 
- m 25 - délka 1 m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 10,5 Kg)

 • Vše z nerezavé oceli
 • Podélné krytí
 • 40 hrotů na metr

Nosná konstrukce z vysoce kvalitní nerezavé oceli Aisi 304
Hroty z nerezavé oceli: je zaručena celková a dlouhodobá 
nedeformovatelnost.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z nerezavé oceli, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné prostředí atd.

Může být použita v prostředí s nízkým výskytem ptactva.
Vhodná pro ochranu kabelů, okrajů okapních žlabů a velmi 
úzkých ploch.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 25 

balení  m 25-50 

balení  m 50-100 
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DS.STIFF40SPR
“Stiff“ Ocel 

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.STIFF40SPR
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m / 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,3 mm
počet hrotů: 40 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 7 cm
balení: 
- m 25 - délka 1 m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 10,5 Kg)

 • Vše z nerezavé oceli
 • Krytí 7 cm
 • 40 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality: je zaručena celková a dlouhodobá 
nedeformovatelnost.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z nerezavé oceli, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné
prostředí apod.

Může být použita v prostředí s mírným výskytem ptactva.
Vhodná pro ochranu střešních okapních žlabů a/nebo ploch s 
menšími záchytnými body.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 25 

balení  m 25-50 

balení  m 50-100 
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DS.STIFF60SP
“Stiff“ Ocel 

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.STIFF60SP
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m / 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,3 mm
počet hrotů: 60 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 10  cm
balení: 
- m 25 - délka 1 m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 10,5 Kg)

 • Vše z nerezavé oceli
 • Krytí 10 cm
 • 60 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality: je zaručena celková a dlouhodobá 
nedeformovatelnost.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z nerezavé oceli, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.

Může být použita v prostředí s vysokým výskytem ptactva.
Vhodná pro jakýkoli povrch, který vyžaduje výrobek  
s dokonalým krytím.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 25 

balení  m 25-50 

balení  m 50-100 
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balení  m 25-50 

balení  m 50-100 
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DS.STIFF60SPV
“Stiff“ Ocel 

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.STIFF60SPV
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m / 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,3 mm
počet hrotů: 60 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 10  cm
balení: 
- m 25 - délka 1 m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 10,5 Kg)

 • Vše z nerezavé oceli
 • Krytí 10 cm
 • 60 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality: je zaručena celková a dlouhodobá 
nedeformovatelnost.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z nerezavé oceli, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.
Může být použita v prostředí s vysokým výskytem ptactva.
Vhodná pro jakýkoli povrch, který vyžaduje výrobek 
s dokonalým krytím.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.
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DS.STIFF80SP
“Stiff“ Ocel 

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.STIFF80SP
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m / 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,3 mm
počet hrotů: 80 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 10  cm
balení: 
- m 25 - délka 1 m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 10,5 Kg)

 • Vše z nerezavé oceli
 • Krytí 10 cm
 • 80 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality: je zaručena celková a dlouhodobá 
nedeformovatelnost.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z nerezavé oceli, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.
Může být použita v prostředí s vysokým výskytem ptactva.
Vhodná pro jakýkoli povrch, který vyžaduje výrobek 
s dokonalým krytím.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.
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DS.MT1T.RA.S
Měď

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.MT1T.RA.S
Nosná konstrukce
materiál: polotvrdá měď 
délka: 1 m
Hroty
materiál: fosforový bronz
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 30 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: podélné
balení: m 50 - délka 1 m (hmotnost 9,3 Kg)

 •  Polotvrdá měď
 • Podélné krytí
 • 30 hrotů na metr

Měděná konstrukce, hroty z vysoce kvalitního fosforového 
bronzu: je zaručen dokonalý estetický výsledek.

Zábrana proti ptactvu s měděnou nosnou konstrukcí.
Může být použita v prostředí s nízkým výskytem ptactva.
Vhodné pro jakýkoli povrch, zejména pro historické a 
významné budovy, u kterých je nezbytný dokonalý estetický 
výsledek.
Vhodná pro ochranu kabelů, okrajů okapních žlabů a velmi 
úzkých ploch.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50  
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DS.MT1T.RA66S
        

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.MT1T.RA66S
Nosná konstrukce
materiál: polotvrdá měď 
délka: 1 m
Hroty
materiál: fosforový bronz
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 66 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: podélné
balení: m 50 - délka 1 m (hmotnost 9,3 Kg)

 • Polotvrdá měď
 • Podélné krytí
 • 66 hrotů na metr

Měděná konstrukce, hroty z vysoce kvalitního fosforového 
bronzu: je zaručen dokonalý estetický výsledek.

Zábrana proti ptactvu s měděnou nosnou konstrukcí.
Může být použita v prostředí s nízkým výskytem ptactva.
Vhodné pro jakýkoli povrch, zejména pro historické a 
významné budovy, u kterých je nezbytný dokonalý estetický 
výsledek.
Vhodná pro ochranu kabelů, okrajů okapních žlabů a velmi 
úzkých ploch.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50  
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DS.MT1RA1/3DIV
Měď

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.MT1RA1/3DIV
Nosná konstrukce
materiál: polotvrdá měď 
délka: 1 m
Hroty
materiál: fosforový bronz
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 66 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 6 cm
balení: m 50 - délka 1 m (hmotnost 9,3 Kg)

 • Polotvrdá měď
 • Krytí 6 cm
 • 66 hrotů na metr

Měděná konstrukce s mosaznými hroty pokovanými vysoce 
kvalitní mědí: je zaručen dokonalý estetický výsledek.

Zábrana proti ptactvu s měděnou nosnou konstrukcí.
Může být použita v prostředí se středně vysokým výskytem 
ptactva.
Vhodné pro jakýkoli povrch, zejména pro historické a 
významné budovy, u kterých je nezbytný dokonalý estetický 
výsledek.
Tento výrobek má jak svislé hroty, tak hroty nakloněné pouze 
na jednu stranu, což umožní montáž v blízkosti vnitřních rohů 
zdí budov.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50  
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DS.MT1T.RA.R
Měď

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.MT1T.RA.R
Nosná konstrukce
materiál: polotvrdá měď 
délka: 1 m
Hroty
materiál: fosforový bronz
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 66 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 10/12 cm
balení: m 50 - délka 1 m (hmotnost 9,3 Kg)

 • Polotvrdá měď
 • Krytí 10/12 cm
 • 66 hrotů na metr

Měděná konstrukce s mosaznými hroty pokovanými vysoce 
kvalitní mědí: je zaručen dokonalý estetický výsledek.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z polotvrdé mědi.
Může být použita v prostředí s vysokým výskytem ptactva.
Vhodná pro jakýkoli povrch, který vyžaduje výrobek 
s dokonalým krytím.
Vhodné zejména pro významné budovy, u kterých je nezbytný 
dokonalý estetický výsledek.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50  
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DS.MT1RA90°
Měď

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.MT1RA90°
Nosná konstrukce
materiál: polotvrdá měď 
délka: 1 m
Hroty
materiál: fosforový bronz
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 66 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 10 cm
balení: m 50 - délka 1 m (hmotnost 9,3 Kg)

 • Polotvrdá měď
 • Krytí 10 cm
 • 66 hrotů na metr
Měděná konstrukce s mosaznými hroty pokovanými vysoce 
kvalitní mědí: je zaručen dokonalý estetický výsledek.
Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z polotvrdé mědi, 
vhodná zejména pro prostředí s nepříznivými podmínkami 
jako například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod. 
Vhodné zejména pro významné budovy, u kterých je nezbytný 
dokonalý estetický výsledek.
Může být použita v prostředí se středně vysokým výskytem 
ptactva. Vhodná pro okapní žlaby a/nebo povrchy s menšími  
záchytnými body nebo pro vrchní části vnějších okenních 
rámů.
Tento výrobek má jak svislé hroty, tak hroty nakloněné pouze 
na jednu stranu, což umožní montáž v blízkosti vnitřních rohů 
zdí budov.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50  
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DS.FLEX40SPS
“Flex“ Ohebná ocel

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.FLEX40SPS
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m / 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 40 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: podélné
balení: 
- m 25 - délka 1 m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 10,5 Kg)

 • Ohebná nerezavá ocel
 • Podélné krytí
 • 40 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality.

Je zaručena celková a dlouhodobá nedeformovatelnost.
Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z ohebné nerezavé 
oceli, vhodná pro prostředí s nepříznivými podmínkami jako 
například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.
Může být použita v prostředí s nízkým výskytem ptactva.
Vhodná pro ochranu kabelů, okrajů okapních žlabů a velmi 
úzkých ploch.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.
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DS.FLEX40SPR
“Flex“ Ohebná ocel

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.FLEX40SPR
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m / 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 40 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 7 cm
balení: 
- m 25 - délka 1 m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 10,5 Kg)

 • Ohebná nerezavá ocel
 • Krytí 7 cm
 • 40 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality.

Je zaručena celková a dlouhodobá nedeformovatelnost.
Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z ohebné nerezavé 
oceli, vhodná pro prostředí s nepříznivými podmínkami jako 
například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.
Může být použita v prostředí s mírným výskytem ptactva.
Vhodná pro ochranu střešních okapních žlabů a/nebo ploch s 
menšími záchytnými body.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.
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DS.FLEX60SP
“Flex“ Ohebná ocel

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.FLEX60SP
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m / 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 60 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 10 cm
balení: 
- m 25 - délka 1 m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 10,5 Kg)

 • Ohebná nerezavá ocel
 • Krytí 10 cm
 • 60 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality.

Je zaručena celková a dlouhodobá nedeformovatelnost.
Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z ohebné nerezavé 
oceli, vhodná pro prostředí s nepříznivými podmínkami jako 
například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.
Může být použita v prostředí s vysokým výskytem ptactva.
Vhodná pro jakýkoli povrch, který vyžaduje výrobek 
s dokonalým krytím.
Vhodná pro ochranu střešních okapních žlabů a/nebo ploch s 
menšími záchytnými body.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.
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DS.FLEX80SP
 “Flex“ Ohebná ocel

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.FLEX80SP
Nosná konstrukce
materiál: nerezavá ocel 304 
délka: 1 m / 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 80 /m
uchycovací otvory: ø  5 mm
krytí: 10/12 cm
balení: 
- m 25 - délka 1 m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 5,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 10,5 Kg)

 •Ohebná nerezavá ocel
 • Krytí 10/12 cm
 • 80 hrotů na metr

Nosná konstrukce z  nerezavé oceli Aisi 304, hroty z nerezavé 
oceli vysoké kvality.

Je zaručena celková a dlouhodobá nedeformovatelnost.
Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z ohebné nerezavé 
oceli, vhodná pro prostředí s nepříznivými podmínkami jako 
například vysoké teploty, znečištěné prostředí apod.
Může být použita v prostředí s vysokým výskytem ptactva.
Vhodná pro jakýkoli povrch, který vyžaduje výrobek 
s dokonalým krytím.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.
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DS.PLC40X1MTS
Polykarbonát

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.PLC40X1MTS
Nosná konstrukce
materiál: polykarbonát s úpravou proti UV záření
délka: 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 40 /m
uchycovací otvory: ø  4 mm
krytí: podélné
balení: 
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 4,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 8,3 Kg)

 • Polykarbonát a nerezavá ocel
 • Podélné krytí
 • 40 hrotů na metr

Nosná struktura z polykarbonátu s hroty z nerezavé oceli.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z polykarbonátu 
s úpravou pro zaručení odolnosti proti atmosférickým vlivům.
Může být použita v prostředí s nízkým výskytem ptactva.
Vhodná pro ochranu kabelů, okrajů okapních žlabů a velmi 
úzkých ploch.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.
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DS.PLC40X1MTR
Polykarbonát

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.PLC40X1MTR
Nosná konstrukce
materiál: polykarbonát s úpravou proti UV záření
délka: 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 40 /m
uchycovací otvory: ø  4 mm
krytí: 7 cm
balení: 
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 4,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 8,3 Kg)

 • Polykarbonát a nerezavá ocel
 • Krytí 7 cm
 • 40 hrotů na metr

Nosná struktura z polykarbonátu s hroty z nerezavé oceli.

Zábrana proti ptactvu s nosnou konstrukcí z polykarbonátu 
s úpravou pro zaručení odolnosti proti atmosférickým vlivům.
Může být použita v prostředí s nízkým výskytem ptactva.
Vhodná pro ochranu kabelů, okrajů okapních žlabů a velmi 
úzkých ploch.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50-100 

balení  m 25-50 
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DS.PLC60X1MTR
Polykarbonát

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.PLC60X1MTR
Nosná konstrukce
materiál: polykarbonát s úpravou proti UV záření
délka: 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 60 /m
uchycovací otvory: ø  4 mm
krytí: 10 cm
balení: 
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 4,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 8,3 Kg)

 • Polykarbonát a nerezavá ocel
 • Krytí 10 cm
 • 60 hrotů na metr

Nosná struktura z polykarbonátu s hroty z nerezavé oceli.

Zábrana proti ptactvu s polykarbonátovou nosnou konstrukcí.
Může být použita v prostředí se středně vysokým výskytem 
ptactva.
Vhodná pro ochranu kabelů, okrajů okapních žlabů a velmi 
úzkých ploch.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50-100 

balení  m 25-50 
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DS.PLC80X1MTR
Polykarbonát

TECHNICKÝ LIST

kód: DS.PLC80X1MTR
Nosná konstrukce
materiál: polykarbonát s úpravou proti UV záření
délka: 0,5  m
Hroty
materiál: nerezavá ocel
délka: 10 cm
průměr: 1,2 mm
počet hrotů: 80 /m
uchycovací otvory: ø  4 mm
krytí: 10/12 cm
balení: 
- m 25/50 - délka 0,5  m (hmotnost 4,2 Kg)
- m 50/100 - délka 0,5  m (hmotnost 8,3 Kg)

 • Polykarbonát a nerezavá ocel
 • Krytí 10/12 cm
 • 80 hrotů na metr

Nosná struktura z polykarbonátu s hroty z nerezavé oceli.

Zábrana proti ptactvu s polykarbonátovou nosnou konstrukcí.
Může být použita v prostředí s vysokým výskytem ptactva.
Vhodná pro ochranu kabelů, okrajů okapních žlabů a velmi 
úzkých ploch.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných šroubů, klínků, nýtů, 
hřebíků apod.

balení  m 50-100 

balení  m 25-50 
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zábrany
Ornamentální     

TECHNICKÝ LIST
materiál: měď nebo hnědá barva
délka: 100 cm
uchycovací otvory: ø  4 mm
krytí: podélné
balení: m 10 

 • Vše z mědi nebo z předem lakované oceli hnědé barvy
 • Podélné krytí, maximální životnost.
 • 50/64 hrotů na metr

Vhodné pro ochranu okrajů okapů a střešních okapových žlabů 
budov.

Zvláštní ornamentální tvar zaručí dokonalý estetický výsledek. 
Zábrany jsou účinné proti jakémukoli druhu ptactva.
Výrobky jsou vyrobeny ve  shodě s předpisy organizací pro 
ochranu životního prostředí a nejsou škodlivé pro ptactvo.
Montáž pomocí silikonu, samozávrtných nebo závitořezných 
šroubů, nýtů, hřebíků apod.

Zábrana proti holubům model Modena Hrotové zábrany    


