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A DELTA termékcsalád Európa legnépszerûbb kerítésrendszereit, kapuit és
rendszer kiegészítôit ajánlja Önnek, széles típus és színválasztékban.

A kiváló minôsítés  és folyamatosan ellenôrzött gyártástechnológiának köszönhe-
tôen a különbözô rendszerek több évtizede megbízható védelmi feladatokat látnak el!

Megbízhatóság alapja, hogy a teljes rendszer horganyzott felületkezeléssel van el-
látva! Kettôs felületvédelemhez a horganyzott kerítésanyagot – a gyártás során–

jól tapadó polyester bevonattal látják el, mely esztétikai megfontolások mellett a
rendszer élettartamát is több évvel megnöveli!

Kerítésrendszerek kiváló minôségû acéldrótból készülnek, szilárdsági igé-
nyeknek megfelelô drótvastagsággal! A kettôzött felületkezelésnek kö-
szönhetôen – minimális karbantartás mellett – a gyártó akár 10 év
rozsdamentességi garanciát biztosít!

A kerítésrendszerek felépítése gyors és egyszerû telepítést biztosít, esetle-
ges sérülések esetén – paneles felépítésnek köszönhetôen – az elemek cse-

rélhetôsége is biztosított.

Felkészült szakembereink szaktanácsadással és igényekre szabott kivitelezéssel
állnak az Ön rendelkezésére.

Acélhuzal

Kerítésrendszereinkhez az alábbi 
oszlopokat kínáljuk

Felületvédelem: kívül-belül horganyzott, további felületvédelemként erôs felületi 
tapadású mûanyag bevonattal ellátva
Elérhetô színek: RAL színskála szerint és tüzihorganyzott kivitelben

Kerítésmagassághoz ajánlott oszlopmagasságok: 

Eltérô igény szerint az oszlop egyedi méretben is rendelhetô.

TÍPUSOK:

DELTA Profi:
60 x 40 x 2 mm zártszelvény profilú oszlop
Oszloplezárás: mûanyag oszlopsapka
Rögzítés: mûanyag rögzítô bilincs vagy UNI fém lefogató szett
Felhasználható: Delta táblás és Senator korlátrendszerekhez

DELTA Universal oszlop:
Speciális merevítéssel és rögzítô sínnel ellátott oszlop. Az oszlophoz rendsze-
reknek megfelelô rögzítô kiegészítôket biztosítunk, melyekkel a rendszer rend-
kívül könnyen szerelhetô.
Oszlopátmérôk: 38, 50 és 70 mm
Oszloplezárás: kívülrôl ráfedô mûanyag oszlopsapka
Rögzítés: mûanyag rögzítô bilincs, rögzítô klipsz
Felhasználható: fonott hálós, ponthegesztett tekercses és táblás kerítésekhez

DELTA támaszoszlop:
Rögzítés: Delta Universal oszlopokhoz állítható fém bilinccsel, csavar kötéssel
Ajánlott felhasználás: fonott hálós és ponthegesztett tekercses kerítés feszítô
oszlopainak megtámasztásához

DELTA Sport oszlop:
Elérhetô maximális kerítés magasság: 6 m
Oszlopátmérô: 70 mm
Rögzítés: hangtompítós, oszlopra formázott mûanyag bilinccsel
Ajánlott felhasználás: labdapályák és korlátrendszerekhez

DELTA Airport:
Felül 45 fokban hajlított Universal típusú oszlop, biztonság foko-
zására, áthatolás ellen, szögesdrót vagy táblaanyag rögzítési 
lehetôséggel.
Ajánlott felhasználás: kiemelt biztonságú területek védelméhez

Az oszlopokhoz rendszernek megfelelô kiegészítôket 
biztosítunk.

Tábla magasság (mm) 1030 1230 1530 1730 2030 2430
Oszlophossz (mm) 1500 1700 2000 2500 2500 3000
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Delta táblás kerítésrendszer család

Színválaszték: teljes RAL színskála szerint
Táblahossz: 2505 mm

Alap elérhetô szín: RAL 6005 és tüzihorgany
Delta Standad és Privilege kerítések: álló téglalap mintázatú, ponthegesztett,

bordázattal erôsített táblás kerítésrendszer. Átmászás elleni védelem fokozása ér-
dekében, a felsô drótszálak 3 cm-rel túlnyúlnak. 

Alkalmazási terület: lakóházak, közterületek, játszóterek, raktárak, kutyafuttatók biz-
tonságos elkerítése.

Delta Optimum és Dynamic típusú kerítések: álló téglalap mintázatú ponthegesztett,
duplázott vízszintes pálcával merevített táblás kerítésrendszer

Alkalmazási terület: ipari létesítmények, játszóterek, sportpályák, kiemelt biztonságú
objektumok elkerítésére.

Elôny: gyors, egyszerû telepíthetôség, esztétikus megjelenés, kiváló ár-értékarány

Standard ponthegesztett táblás kerítésrendszer
Osztás: 50 x 200 mm
Drótvastagság: 4 mm

Táblahossz: 2504 mm
Ajánlott oszloptípus: DELTA Universal Ø 50 és 70 mm, 

DELTA Airport Ø 50 és 70 mm, DELTA Profi 60 x40 mm

Privilege ponthegesztett táblás kerítésrendszer
Osztás: 50 x 200 mm
Drótvastagság: 5mm
Táblahossz: 2505 m
Ajánlott oszloptípus: DELTA Universal Ø 50 és 70 mm, 
DELTA Airport Ø 50 és 70 mm, DELTA Profi 60 x40 mm

Magasság (mm) 1230 1430 1530 1730 1930 2030
Borda szám (db) 2 2 3 3 3 4
Lefogató szám (db) 2 3 3 4 4 5

Magasság (mm) 1030 1230 1430 1530 1730 1930 2030 2430
Borda szám (db) 2 2 2 3 3 3 4 4
Lefogató szám (db) 2 2 3 3 4 4 5 6
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Futósínes kapu

Kétszárnyú légvezetésû kapu

Egyszárnyú légvezetésû kapu



Delta táblás kerítésrendszerek

Optimum ponthegesztett táblás kerítésrendszer

Osztás: 50 x 200 mm
Táblahossz: 2506 mm

Drótvastagság: vízszintes 2 x 6 mm-es dupla pálca,
függôleges 5 mm

Elérhetô magasság (mm): 1030; 1230; 1430; 1630; 1830; 2030; 2230; 2430
Ajánlott oszloptípus: DELTA Universal Ø 50 mm

DELTA Airport Ø 50 és 70 mm
DELTA Profi 60 x40 mm

Dynamic ponthegesztett táblás kerítésrendszer

Osztás: 50 x 200 mm
Táblahossz: 2506 mm

Drótvastagság: vízszintes: 2 x 8mm-es dupla pálca,  
függôleges 6 mm

Elérhetô magasság (mm): 1030; 1230; 1430; 1630; 1830; 2030;   
2230; 2430

Ajánlott oszloptípus: DELTA Sport Ø 70 mm
DELTA Airport oszlop Ø 70 mm

Sportlétesítmények kerítései

Labdafogó

Extra igénybevételek elviselésére kialakított sport kerítésrendszerek.
Tartós és speciálisan merevített oszlopokkal, gyárilag kiképzett zaj-
csökkentô tábla lefogatókkal. Maximálisan elérhetô magasság: 6 m.
Ajánlott kerítés típus:
DELTA Optimum és DELTA Dynamic
Ajánlott oszloptípus:
DELTA Sport Ø 70 mm
Színválaszték: RAL 6005 zöld
vagy horganyzott. Az alap szín-
választékon felül RAL szín-
skála szerinti színekben is
rendelhetô.

Decor kerítéselemek

Elegancia stabilitással ötvözve a kert dísze lehet. A kerítés völgyíves és dombíves 
formában is elérhetô, akár a két típus ötvözhetô is.
Drótvastagság: 5 mm
Alkalmazási terület: lakóházak, parkok díszkerítése
Osztás: 50 x 250 mm, illetve az ívek alatti osztás magasságok változó méretben
Elérhetô színválaszték: RAL színskála szerint
Ajánlott oszloptípus: DELTA Universal Ø 50 és 70 mm



Delfin egyszárnyas és 
kétszárnyas kapuk

Kerítésanyagokhoz vagy biztonsági igényekhez igazodó kitöltéssel is ren-
delhetôk. A kapuk komplett felszereltséggel rendelkeznek, mely tartal-
mazza az oszlopokat, kilincset, zsanérokat és zárszerkezetet.
Egyszárnyú kapuk névleges bejárati szélessége: 100 cm
Kétszárnyú kapuk névleges bejárati szélessége:  300 cm

Kitöltési formák: hullámfonat, Privilege, Optimum, Dynamic, 
25 x 25 mm-es zártszelvény pálcabetét

Alapanyag: horganyzott keretváz erôs felületi tapadású mûanyag 
bevonattal

Elérhetô szín: RAL színskála színeiben

A kapuk egyedi méretben is rendelhetôk!

Játszótér kerítések
Biztonságos, Uniós minôsítési normáknak megfelelô kerítéstípus vá-
lasztékkal állunk Ügyfeleink rendelkezésére. Ajánlott kerítéstípusok:
Delta Standard, Privilege és Optimum. Telepítésnél, az esetleges sérü-
lések elkerülése miatt a rendszert -1,5m. magasságig- a túlnyúló tüskék
lefelé fordításával ajánljuk felszerelni.
Ajánlott oszloptípus: DELTA Universal Ø 50mm és DELTA Profi 60x40mm

Ipari kerítések
Növekvô biztonsági fokozatba sorolt kerítéstípusokban ajánljuk rendszereinket. Plastinet 
fonott és Plastifor ponthegesztett tekercses valamint Delta Privilege, -Optimum, -Dyna-
mic ponthegesztett táblás kerítéstípusok formájában. Biztonság fokozása érdekében
a rendszerek 45 fokban elhajló oszlopokkal is rendelhetôek. Az elhajlásra akár
táblaanyag vagy több sor szögesdrót is könnyen felszerelhetô.
Ajánlott oszloptípus: DELTA Universal Ø 50 – Ø 70mm., 
DELTA Airport Ø 50 – Ø 70mm

Bu
da

da
pe

st,
XI

V.
ke

rül
et, Játszótér

Cs
ep

el,
Men

tôállomás

Ba
lm

az
újv

ár
os

, s
po

rtlé
tesítmény
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Kétszárnyú kapu, kerítéssel megegyezô kitöltéssel



Korlát kerítések

Delta Senator ponthegesztett táblás kitöltésû
 korlátrendszer

Alkalmazási terület: sportpályák, nézôterek, parkok idôtálló elkerítése
Színválaszték: teljes Ral színskála szerint

Alap elérhetô szín: RAL 6005 és tüzihorgany
Kialakítás: álló téglalap mintázatú ponthegesztett, Ø 6 vagy 8 mm-es dupla

pálcával merevített táblás korlátrendszer
Osztás: 50 x 200 mm

Elôny: gyors, hegesztés mentes telepíthetôség, biztonságos, idôt álló kialakíthatóság
Alapanyag: horganyzott acéldrót erôs felületi tapadású mûanyag bevonattal ellátva

Magasság: egyedi magasságban is gyártható
Ajánlott oszloptípus: DELTA Profi 60 x 40mm, DELTA Universal Ø 70 mm
A korlát teteje C-profilos kiképzés, mely sérülésmentes használatot biztosít.

Delta Solid ponthegesztett hullámfonatos kitöltésû
kerítésrendszer

Alkalmazási terület: sportpályák, nézôterek, parkok idôtálló elkerítése
Színválaszték: teljes RAL színskála szerint

Kialakítás: négyzet mintázatú Ø 4 mm-es hullámfonat kitöltésû szelvényváz keretû kerí-
tésrendszer, mely 1,2 m-es magasságig korlátrendszernek is kitünôen alkalmas

Elôny: gyors, hegesztés mentes telepíthetôség, biztonságos, idôt álló kialakít-
hatóság

Alapanyag: horganyzott acéldrót erôs felületi tapadású mûanyag bevo-
nattal ellátva
A korlát kerete zártszelvényes kiképzésû, mely sérülésmentes haszná-
latot biztosít.
Ajánlott oszloptípus: DELTA Profi 60 x 40 mm

Plastinet fonotthálós tekercses kerítésrendszer

Alkalmazási terület: ipari területek, telkek elkerítése
Színválaszték: sötét zöld vagy horganyzott
Drótvastagság: 1,9 - 2,2 mm, osztás: 68 x 68 mm
A standard változatokon kívül egyéb színekben, drótvastagságban és osztás-
ban is megrendelhetô.
Alapanyag: horganyzott acéldrótból készülô vagy további felületvédelemként
erôs felületi tapadású mûanyag bevonatos változatban is rendelkezésre áll. 
A biztonság fokozása érdekében 1-3 sor szögesdrót kifeszítése ajánlott!
Magasság (mm) / tekercshossz (m): 1000/25; 1200/25; 1500/25; 1700/25; 2000/25
Ajánlott oszloptípus: DELTA Universal Ø 38 és 50 mm

Plastifor Medium ponthegesztett tekercses kerítésrendszer

Alkalmazási terület: közterületek, telephelyek, raktárak, kutyát tartó szomszédterületek el-
kerítésére
Színválaszték: sötét zöld RAL 6073
Drótvastagság: 2,5 mm, osztás: 50 x 100 mm
Alapanyag: horganyzott acéldrót erôs felületi tapadású mûanyag bevonattal ellátva.
Álló téglalap mintázatú ponthegesztett kerítésrendszer.
Elôny: ponthegesztések miatt nagy mechanikai szilárdságú, így a rendszer álla-
tok általi megbontása nem lehetséges
Magasság (mm) / tekercshossz (m): 1020/25; 1220/25; 1520/25; 1830/25;
2030/25
Ajánlott oszloptípus: DELTA Universal Ø 38 és 50 mm

Plastifor ponthegesztett tekercses kerítésrendszer

Alkalmazási terület: ipari létesítmények, védett objektumok, raktárak, kutyafuttatók 
biztonságos elkerítése
Színválaszték: sötét zöld RAL 6073, horganyzott
Osztás: 50 x 50mm (zöld), 50 x 100 mm (horganyzott)
Drót vastagság: bevonatos: 3mm, horganyzott: 2,7mm
Alapanyag: horganyzott acéldrótból készülô vagy további felületvédelemként erôs
felületi tapadású mûanyag bevonattal ellátva. Négyszög mintázatú pont-
hegesztett, erôsített megjelenésû kerítés.
Elôny: ponthegesztések és megerôsített feszítô szálak miatt a kerítés-
rendszer fokozott biztonsági védelmet lát el. Átmászás elleni védelem:
1,5 m. magasságtól –bevonatos típus esetén- a felsô drótszálak 3 cm-
rel túlnyúlnak.
Magasság (mm) / tekercshossz (m): 1000/25; 1200/25; 1500/25;
1800/25; 2000/25; 2500/25
Ajánlott oszloptípus: DELTA Universal Ø 50 és 70 mm, 
DELTA Airport Ø 50 és 70 mm

Kiegészítôk:


