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Letöltés (pdf)
Használati példák 

Útmutató  burkolat
Tippek a telepítés 

Csomagolás típusa

A védők teljes katalógusa

TETŐVÉDŐK 

Acél

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

Acél “Stiff“

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

Réz

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

Rugalmas acél “Flex“
DS.FLEX40SPS
DS.FLEX40SPR
DS.FLEX60SP
DS.FLEX80SP

Polokarbonát
DS.PLC40X1MTS
DS.PLC40X1MTR
DS.PLC60X1MTR
DS.PLC80X1MTR

Díszítések Védő, Modena modell
Hegyes védők

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

Acciaio

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1INOX S
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 30 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)

 • Rozsdamentes acélból
 • Hosszanti burkolat
 • 30  hegy egy lináris méterenként

Rozsdamentes , Aisi 316-os acél tartószerkezet és a 
kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tartós 
deformálhatatlanságot biztosít. 

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező tetővédők, 
amelyek fokozott környezeti hatások  jelenléte esetén 
használhatók, mint például:  hőforrások, környezeti 
szennyeződés, stb. 
Kevésmadárral rendelkező helyeken használható.  
Kábelvédelemre, ereszcsatornák szélein és nagyon keskeny 
felületeken használható.  
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szögekkel, stb.

csomagolás 50 m, lineáris
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DS.MT1INOX66S

cm 10

Acciaio

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1INOX66S
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 66 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)

 • Rozsdamentes acélból
 • Hosszanti burkolat
 • 66 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes,  Aisi 316-os acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós 
deformálhatatlanságot biztosítanak.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, 
amelyek fokozott környezeti hatások  jelenléte esetén 
használhatók, mint például:  hőforrások, környezeti 
szennyeződés, stb. 
Átlagos mennyiségű madár jelenlétében használható.  
Kábelvédelemre, ereszcsatornák szélein és nagyon keskeny 
felületeken használható.  
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szögekkel, stb.

csomagolás 50 m, lineáris
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DS.MT1INOX1/3DIV
Acciaio

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1INOX1/3DIV
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 66 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 6 cm
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)

 • Rozsdamentes acélból
 • 6 cm-es burkolat
 • 66 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes,  Aisi 316-os acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós 
deformálhatatlanságot biztosítanak. 

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, 
amelyek fokozott környezeti hatások  jelenléte esetén 
használhatók, mint például:  hőforrások, környezeti 
szennyeződés, stb. 
Átlagos mennyiséfű madár jelenlétében használhatók. Olyan, 
kisméretű támaszpontokkal ellátott felületeken használhatók, 
amelyek vízszintes és ferde védelmet igényelnek. Ennek a 
terméknek vannak vízszintes és csak egy oldalon ferde hegyei 
is, abból a célból, hogy az épületfalsarkok közelébe lehessen 
rögzíteni.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szögekkel, stb.

csomagolás 50 m, lineáris
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DS.MT1INOX R
Acciaio

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1INOX R
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 66 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 10/12  cm
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)

 • Rozsdamentes acélból
 • 10/12 cm-es burkolat
 • 66 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes,  Aisi 316-os acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós 
deformálhatatlanságot biztosítanak

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, 
amelyek fokozott környezeti hatások  jelenléte esetén 
használhatók, mint például:  hőforrások, környezeti 
szennyeződés, stb. 
Sok madár jelenlétében használható.  
Megfelelő burkolással rendelkező termékeket igénylő 
felületeken használható.   
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szögekkel, stb.

csomagolás 50 m, lineáris
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DS.MT1INOX90°
Acciaio

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1INOX90°
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 66 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 10 cm - 90°
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)

 • Rozsdamentes acélból
 • 10 cm-es burkolat
 • 66 hegy lineáris méterenként
Rozsdamentes,  Aisi 316-os acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acél hegyek: tökéletesen  tartós 
deformálhatatlanságot biztosítanak.
Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, 
amelyek fokozott környezeti hatások  jelenléte esetén 
használhatók, mint például:  hőforrások, környezeti 
szennyeződés, stb. 
Átlagos mennyiségű madár jelenlétében használható.  
Tetőereszcsatornákon és/vagy kisméretű támaszpontokkal 
rendelkező felületeken és a külső rögzítések felső részein 
használhatók.
Ennek a terméknek vannak vízszintes és csak egy oldalon 
ferde hegyei is, annak céljából, hogy az épületfalsarkok 
közelébe lehessen ezeket rögzíteni. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szögekkel, stb.

csomagolás 50 m, lineáris
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DS.STIFF40SPS

cm 10

Acél “Stiff” 

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.STIFF40SPS
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m / 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,3 mm
hegyek sz.: 40 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 
- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)

 • Rozsdamentes acélból
 • Hosszanti burkolat
 • 40  hegy egy lináris méterenként

Rozsdamentes , Aisi 304-os acél tartószerkezet és a 
kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tartós 
deformálhatatlanságot biztosít.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező tetővédők, 
amelyek fokozott  
környezeti hatások jelenléte esetén használhatók, mint 
például: hőforrások, környezeti szennyeződés, stb.
Olyan helyeken hasznàlható, ahol nincs sok madár jelen.
 Kábelvédelemre, ereszcsatornák szélein és nagyon keskeny 
felületeken használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szögekkel, stb.

csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris

csomagolás 50-100 m, lineáris              
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DS.STIFF40SPR
Acél “Stiff”

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.STIFF40SPR
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m / 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,3 mm
hegyek sz.: 40 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 7 cm
csomagolás: 
- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)

 • Rozsdamentes acélból
 • 7 cm-es burkolat
 • 40  hegy egy lináris méterenként

Rozsdamentes , Aisi 304-os acél tartószerkezet és a 
kiváló minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tartós 
deformálhatatlanságot biztosít.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező tetővédők, 
amelyek fokozott környezeti
hatások jelenléte esetén használhatók, mint például: 
hőforrások, környezeti szennyeződés, stb.
Átlagos mennyiségű madárjelenlét esetén.
Korlátozott támasztékkal rendelkező tetőereszcsatornák és/
vagy felületek esetén használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb.

csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris

csomagolás 50-100 m, lineáris              
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DS.STIFF60SP
Acél “Stiff”

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.STIFF60SP
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m / 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,3 mm
hegyek sz.: 60 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 10  cm
csomagolás: 
- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)

 • Rozsdamentes acélból
 • 10 cm-es burkolat
 • 60 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós 
deformálhatatlanságot biztosítanak.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, 
amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén 
használhatók, mint például: hőforrások, környezeti 
szennyeződés, stb.
Sok madár jelenlétében használható.
Megfelelő burkolással rendelkező termékeket igénylő 
felületeken használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szögekkel, stb.

csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris

csomagolás 50-100 m, lineáris              



csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris

csomagolás 50-100 m, lineáris              
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DS.STIFF60SPV
Acél “Stiff”

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.STIFF60SPV
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m / 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,3 mm
hegyek sz.: 60 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 10  cm
csomagolás: 
- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)

 • Rozsdamentes acélból
 • 10 cm-es burkolat
 • 60 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós 
deformálhatatlanságot biztosítanak.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, 
amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén 
használhatók, mint például: hőforrások, környezeti 
szennyeződés,
stb.
Sok madár jelenlétében használható.
Megfelelő burkolással rendelkező termékeket igénylő 
felületeken használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szögekkel, stb.



csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris

csomagolás 50-100 m, lineáris              
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DS.STIFF80SP
Acél “Stiff”

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.STIFF80SP
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m / 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,3 mm
hegyek sz.: 80 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 10  cm
csomagolás: 
- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)

 • Rozsdamentes acélból
 • 10 cm-es burkolat
 • 80 hegy lineáris méterben

Rozsdamentes, Aisi 316-os acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acélhegyek: tökéletesen tartós 
deformálhatatlanságot biztosítanak.

Rozsdamentes acél tartószerkezettel rendelkező védők, 
amelyek fokozott környezeti hatások jelenléte esetén 
használhatók, mint például: hőforrások, környezeti 
szennyeződés,
stb.
Sok madár jelenlétében használható.
Megfelelő burkolással rendelkező termékeket igénylő 
felületeken használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szögekkel, stb.
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DS.MT1T.RA.S
Réz

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1T.RA.S
Tartószerkezet
anyag: félkemény réz 
hosszúság: 1 m
Hegyek
anyag: foszforos bronz
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 30 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)

 • Félkemény rézszerkezet
 • Hosszanti burkolat
 • 30 hegy lineáris méterenként

Rézszerkezet, kíváló minőségű foszforos bronzhegyek: kiváló 
láthatóságot biztosítanak. 

Rézből készült tartószerkezetes védő. 
Kevés madár jelenlétében használható
Bármilyen felületen használható, legfőképp, a jól láthatóságot 
igénylő épületeken. 
Kábelvédelemként, tetőereszvédőkként és nagyon keskeny 
felületek esetén használható. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb. 

csomagolás 50 m, lineáris
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DS.MT1T.RA66S
Réz

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1T.RA66S
Tartószerkezet
anyag: félkemény réz 
hosszúság: 1 m
Hegyek
anyag: foszforos bronz
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 66 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)

 • Félkemény réz
 • Hosszanti burkolat
 • 66 hegy lineáris méterenként

Rézszerkezet, kíváló minőségű foszforos bronzhegyek: kiváló 
láthatóságot biztosítanak. 

Rézből készült tartószerkezetes védő. 
Kevés madár jelenlétében használható 
Bármilyen felületen használható, legfőképp, a jól láthatóságot 
igénylő épületeken. 
Kábelvédelemként, tetőereszvédőkként és nagyon keskeny 
felületek esetén használható. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb. 

csomagolás 50 m, lineáris
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DS.MT1RA1/3DIV
Réz

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1RA1/3DIV
Tartószerkezet
anyag: félkemény réz 
hosszúság: 1 m
Hegyek
anyag: foszforos bronz
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 66 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 6 cm
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)

 • Félkemény réz
 • 6 cm-as burkolat
 • 66 hegy lineáris méterenként

Rézszerkezet, kíváló minőségű foszforos bronzhegyek: kiváló 
láthatóságot biztosítanak. 

Rézből készült tartószerkezetes védő. 
Átlagos mennyiségű madárjelenlét esetén. 
Bármilyen felületen használható, legfőképp, a jó láthatóságot 
igénylő épületeken. 
Ez a termék rendelkezik vízszintes és ferde hegyekkel, hogy az 
épületsarkakra könnyen rögzíthetők legyenek. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb. 

csomagolás 50 m, lineáris
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DS.MT1T.RA.R
Réz

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1T.RA.R
Tartószerkezet
anyag: félkemény réz 
hosszúság: 1 m
Hegyek
anyag: foszforos bronz
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 66 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 10/12 cm
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)

 • Félkemény réz
 • 10/12 cm-es burkolat
 • 66 hegy lineáris méterenként

Rézszerkezet, kíváló minőségű foszforos bronzhegyek: kiváló 
láthatóságot biztosítanak. 

Rézből készült tartószerkezetes védő. 
Nagymértékű  madárjelenlét esetén. 
Bármilyen felületen használható, legfőképp, a jó láthatóságot 
igénylő épületeken. 
Kábelvédelemként, tetőereszvédőkként és nagyon keskeny 
felületek esetén használható. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb. 

csomagolás 50 m, lineáris
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DS.MT1RA90°
Réz

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.MT1RA90°
Tartószerkezet
anyag: félkemény réz 
hosszúság: 1 m
Hegyek
anyag: foszforos bronz
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 66 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 10 cm
csomagolás: 50 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 9,3 Kg)

 • Félkemény réz
 • 10 cm-es burkolat
 • 66 hegy lináris méterenként

Rézszerkezet, kíváló minőségű rézlemezes hegyek: kiváló 
láthatóságot biztosítanak. 

Rézből készült tartószerkezetes védő, amely főként az 
olyan környezeti hatásoknak van kitéve, mint hőforrások, 
környezeti szennyeződés, stb.  
Főként a jól láthatóságot igénylő épületekre alkalmas. 
Átlagos mennyiségű madárjelenlét esetén. 
Bármilyen felületen használható, legfőképp, a jól láthatóságot 
igénylő épületeken. 
Ez a termék el van látva vízszintes és ferde hegyekkel, hogy az 
épületsarkokon megfelelően rögzíthető legyen. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb. 

csomagolás 50 m, lineáris



csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris 

csomagolás 50-100 m, lineáris
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DS.FLEX40SPS
Rugalmas acél “Flex“

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.FLEX40SPS
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m / 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 40 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 
- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)

 • Rugalmas, rozsdamentes acél
 • Hosszanti burkolat
 • 40 hegy lineáris méterenként

Aisi 316-os, rozsdamentes acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acélhegyek. 
Nagyfokú tartósság garantált. 
Nem egyenes vonalú felületeken használható rugalmas 
szerkezet. 

Rugalmas, rozsdamentes acélból készült tartószerkezetes 
védő, amely főként az olyan környezeti hatásoknak van kitéve, 
mint hőforrások, környezeti szennyeződés, stb. 
Kevés  mennyiségű madárjelenlét esetén. 
Kábelvédelemként, tetőereszvédőkként és nagyon keskeny 
felületek esetén használható. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb.



csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris 

csomagolás 50-100 m, lineáris
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DS.FLEX40SPR
Rugalmas acél “Flex“

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.FLEX40SPR
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m / 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 40 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 7 cm
csomagolás: 
- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)

 • Rugalmas, rozsdamentes acél
 • 7 cm-es burkolat
 • 40 hegy lineáris méterenként

Aisi 316-os, rozsdamentes acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acélhegyek. 
Nagyfokú tartósság garantált. 
Nem egyenes vonalú felületeken használható rugalmas 
szerkezet. 

Rugalmas, rozsdamentes acélból készült tartószerkezetes 
tóvédő, amely főként az olyan környezeti hatásoknak van 
kitéve, mint hőforrások, környezeti szennyeződés, stb.  
Átlagos mennyiségű madárjelenlét esetén. 
Korlátozott támasztékkal rendelkező tetőereszcsatornák és/
vagy felületek esetén használható. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb.



csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris 

csomagolás 50-100 m, lineáris
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DS.FLEX60SP
Rugalmas acél “Flex“

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.FLEX60SP
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m / 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 60 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 10 cm
csomagolás: 
- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)

 • Rugalmas rozsdamentes acél
 • 10 cm-es burkolat
 • 60 hegy lineáris méterenként

Aisi 316-os, rozsdamentes acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acélhegyek. 
Nagyfokú tartósság garantált. 
Nem egyenes vonalú felületeken használható rugalmas 
szerkezet. 

Rugalmas, rozsdamentes acélból készült tartószerkezetes 
védő, amely főként az olyan környezeti hatásoknak van kitéve, 
mint hőforrások, környezeti szennyeződés, stb.  
Nagy  mennyiségű madárjelenlét esetén.
Bármilyen, megfelelő burkolatot igénylő felületen 
alkalmazható.  
Korlátozott támasztékkal rendelkező tetőereszcsatornák és/
vagy felületek esetén használható. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb.
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DS.FLEX80SP
Rugalmas acél “Flex“                            

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.FLEX80SP
Tartószerkezet
anyag: rozsdamentes acél 304 
hosszúság: 1 m / 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 80 /m
rögzítő rések: ø  5 mm
burkolat: 10/12 cm
csomagolás: 
- 25 m, lineáris - lhosszúság 1 m (súly 5,2 Kg)
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 5,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 10,5 Kg)

 • Rugalmas rozsdamentes acél
 • 10/12 cm-es burkolat
 • 80 hegy lineáris méterként

Aisi 316-os, rozsdamentes acél tartószerkezet, kíváló 
minőségű, rozsdamentes acélhegyek. 
Nagyfokú tartósság garantált. 
Nem egyenes vonalú felületeken használható rugalmas 
szerkezet. 

Rugalmas, rozsdamentes acélból készült tartószerkezetes 
védő, amely főként az olyan környezeti hatásoknak van kitéve, 
mint hőforrások, környezeti szennyeződés, stb.  
Sok madár esetén. 
Bármelyik, megfelelő burkolatot igénylő felületen 
használható.
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb.

csomagolás 25 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris 

csomagolás 50-100 m, lineáris
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DS.PLC40X1MTS
Polokarbonát

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.PLC40X1MTS
Tartószerkezet
anyag: UV sugárzás ellen védett polikarbonát
hosszúság: 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 40 /m
rögzítő rések: ø  4 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 4,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 8,3 Kg)

 • Polikarbonát és rozsdamentes acél
 • Hosszanti burkolat
 • 40 hegy lineáris méterként

Polikarbonát tartószerkezet és rozsdamentes acélhegyek. 

Környezeti hatásoknak ellenálló, polikarbonát 
tartószerkezetes védő.
Kevés madár esetén. 
Kábelvédelemként, tetőereszvédőkként és nagyon keskeny 
felületek esetén használható. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb.

csomagolás 50-100 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris
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DS.PLC40X1MTR
Polokarbonát

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.PLC40X1MTR
Tartószerkezet
anyag: UV sugárzás ellen védett polikarbonát
hosszúság: 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 40 /m
rögzítő rések: ø  4 mm
burkolat: 7 cm
csomagolás: 
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 4,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 8,3 Kg)

 • Polikarbonát és rozsdamentes acél
 • 7 cm-es burkolat
 • 40 hegy lineáris méterként

Polikarbonát tartószerkezet és rozsdamentes acélhegyek. 

Környezeti hatásoknak ellenálló, polikarbonát 
tartószerkezetes védő.
Kevés madár esetén. 
Kábelvédelemként, tetőereszvédőkként és nagyon keskeny 
felületek esetén használható. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb.

csomagolás 50-100 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris
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DS.PLC60X1MTR
Polokarbonát

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.PLC60X1MTR
Tartószerkezet
anyag: UV sugárzás ellen védett polikarbonát
hosszúság: 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 60 /m
rögzítő rések: ø  4 mm
burkolat: 10 cm
csomagolás: 
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 4,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 8,3 Kg)

 • Polikarbonát és rozsdamentes acél
 • 10 cm-es burkolat
 • 60 hegy lineáris méterként

Polikarbonát tartószerkezet és rozsdamentes acélhegyek.

Polikarbonát tartószerkezet védők számára.
Átlagos mennyiségű madárjelenlét esetén. 
Kábelvédelemként, tetőereszvédőkként és nagyon keskeny 
felületek esetén használható. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb.

csomagolás 50-100 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris
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DS.PLC80X1MTR
Polokarbonát

MŰSZAKI ADATLAP

Kód: DS.PLC80X1MTR
Tartószerkezet
anyag: UV sugárzás ellen védett polikarbonát
hosszúság: 0,5  m
Hegyek
anyag: rozsdamentes acél
hosszúság: 10 cm
átmérő: 1,2 mm
hegyek sz.: 80 /m
rögzítő rések: ø  4 mm
burkolat: 10/12 cm
csomagolás: 
- 25/50 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 4,2 Kg)
- 50/100 m, lineáris - lhosszúság 0,5 m (súly 8,3 Kg)

 • Polikarbonát és rozsdamentes acél
 • 10/12 cm-as burkolat
 • 80 hegy lineáris méterként

Polikarbonát tartószerkezet és rozsdamentes acélhegyek.

Védőkön alkalmazható polikarbonát tartószerkezet.
Sok madár esetén 
Kábelvédelemként, tetőereszvédőkként és nagyon keskeny 
felületek esetén használható. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb.

csomagolás 50-100 m, lineáris

csomagolás 25-50 m, lineáris
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Díszítővédők 

MŰSZAKI ADATLAP
Anyag: réz, vagy eperfa
hosszúság: 100 cm
rögzítő rések: ø  4 mm
burkolat: hosszanti
csomagolás: 10 lineáris m

 • Eperfa fej, festett acélból, vagy az egész rézből
 • Tartós hosszanti burkolat.
 • 50/64 hegy lineáris méterként

Előregyártott elemek tetőereszcsatornáinak védőiként és 
esőcsatornáinak védőiként alkalmazható. 
A különleges alakú díszítés jólláthatóságot biztosít és 
bármelyik típusó védőn alkalmazható. 
Használata nem jelent veszélyt a védőkön, a környezetvédő 
egyesületek engedélyezése alapján. 
Összeszerelés szilikonnal, furatos csavarokkal, tiplikkel, 
szegecsekkel, szegekkel, stb.

Védő, Modena modell Hegyes védők 


