
MEGMUNKÁLÁSI TECHNIKA
Minden kerítés kovácsolással és szegecseléssel készül, a kovácsoltvas gyártási technológiájának és

hagyományának megfelelõen.

Egyes esetekben  a magasabb szilárdság eléréséhez, nem látható helyeken, hegesztett kötést alkalmazunk.

FELÜLETKEZELÉS
A kerítések a következõk alapján, valamint a megrendelõ kérésének  igénye szerint kerülnek felületkezelésre: 

• Nyers (kezeletlen).
• Homokszórt, majd cink szórt.

• Homokszórt, majd cink szórt végül grafitszürke (akril bázisú  vagy vizes diszperziós ) festékkel vonjuk be a felületet.

A forró cinkszórt felületkezelés lehetõvé teszi a kézi kovácsolás jellemzõinek megtartását. Ellentétben a  mártó-

kezeléssel, ami a felületek egyformává tételét szolgálja, és nem tükrözi a kovácsolt termékek felületének egyedüliségét.

KERÍTÉSEK



CAGLIARI
Kerítés lándzsa díszítéssel 

Széria méret mm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus a ROMA és a TORINO nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem IL13/L lándzsadísszel, függõleges 14mm átmérõjû pálcával,

vízszintesen 30x10mm laposvassal és 30x30mm függõleges

kezdõoszloppal kerülnek összeállításra.

LEÍRÁS



POTENZA
Kerítés, IL 19 típusú lándzsa díszítéssel 

Széria méret mm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus a MILANO és a PALERMO nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem IL19 lándzsadísszel, függõleges 14mm átmérõjû CP3/A

típusú pálcával, középsõ díszítéssel, vízszintesen 30x8 vagy 30x10mm 

laposvassal és 30x30mm függõleges kezdõ oszloppal van szerelve.

LEÍRÁS



TROPEA
Kerítés lándzsa díszítéssel 

Széria méret mm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus a NAPOLI és a GENOVA nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem IL13/L lándzsadísszel, függõleges 14mm átmérõjû pálcával,

DE8 típusú dekorelemmel 16x8mm, vízszintesen 30x8 vagy 30x10mm 

laposvassal és 30x30mm függõleges kezdõ oszloppal van szerelve.

LEÍRÁS



CHIETI

Kerítés lándzsa díszítéssel 

Széria méret mm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus a BRESCIA, REGGIO EMILIA,
és a TERNI nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem IL19 lándzsadísszel, függõleges 14mm átmérõjû pálcával,

DE20 típusú dekorelemmel 16x8mm, vízszintesen 30x8 vagy 30x10mm 

laposvassal és 30x30mm függõleges kezdõ oszloppal van szerelve.

LEÍRÁS



ENNA
Kerítés lándzsa díszítéssel 

Széria méret mm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus a FOGGIA és a VICENZA nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem IL13/L lándzsadísszel, függõleges 14mm átmérõjû pálcával,

DE22 típusú dekorelemmel 16x8mm, vízszintesen 30x8 vagy 30x10mm 

laposvassal és 30x30mm függõleges kezdõ oszloppal van szerelve.

LEÍRÁS



CAPRI
Kerítés lándzsa díszítéssel 

Széria méret mm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus a VENEZIA és a FIRENZE nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem IL13/L lándzsadísszel, függõleges CP3/A típusú 14mm 

átmérõjû pálcával, középsõ díszítéssel, DE8 típusú dekorelemmel 

16x8 mm, vízszintesen 30x8 vagy 30x10mm laposvassal és 30x30mm

függõleges kezdõ oszloppal kerülnek összeállításra.

LEÍRÁS
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OLBIA
Kerítés lándzsa díszítéssel 

Széria méret mm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus a PISTOIA , NUORO és a
CATANZARO nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem IL13/L lándzsadísszel, függõleges CP3/A típusú 14mm 

átmérõjû pálcával, középsõ díszítéssel, DE20 típusú dekorelemmel 

16x8 mm, vízszintesen 30x8 vagy 30x10mm laposvassal és 30x30mm

függõleges kezdõoszloppal kerülnek összeállításra.

LEÍRÁS



SIRACUSA
Kerítés lándzsa díszítéssel 

Széria méret mm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus a SONDRIO és a CUNEO nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem IL13/L lándzsadísszel, függõleges CP3/A típusú 14mm 

átmérõjû pálcával, középsõ díszítéssel, DE22 típusú dekorelemmel 

16x8 mm, vízszintesen 30x8 vagy 30x10mm laposvassal és 30x30mm

függõleges kezdõoszloppal kerülnek összeállításra.

LEÍRÁS
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ASSISI
Kerítés lándzsa díszítéssel 

Széria méret mm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus a BARI és a PERUGIA nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem IL13/L lándzsadísszel, függõleges CP3/A típusú 14mm 
átmérõju pálcával, középsõ díszítéssel, DE8 típusú, felsõ 16x8 mm, 
 AC18 alsó (nagykapu) dekorelemmel, vízszintesen 30x8 vagy 30x10mm  
laposvassal és 30x30mm  függõleges kezdõoszloppal van szerelve. 

LEÍRÁS



SIENA
Kerítés laposvas kerettel

Széria méretmm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus a TRIESTE  nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem 30x10mm laposvas keret, hasított 14mm átmérõjû 

négyzetvas, 30x30mm kezdõoszloppal és LVH típusú csúcsdísszel

kerülnek összeállításra.

LEÍRÁS



COMO
Kerítés korlát karfa dszítéssel (HS16/P)

Széria méret mm

Szélesség

Magasság

2000

1200

Ez a típus az ANCONA és a BOLOGNA nagykapuhoz kapcsolható

A kerítések  tökéletes mûvészi 

kovácsszegecseléses technikával készülnek

A kerítéselem felsõ vízszintes kötõeleme HS16/P karfa, 45x17mm, a függõleges 
idomok hasított 14mm átmérõjû négyzetvas és DE 4 dekorelem 16x8mm, 
a vízszintes alsó kötõelem 30x10mm laposvas, a kezdõoszlop 30x30mm
négyzetvas és LVH típusú csúcsdíszbõl kerülnek összeállításra. 

LEÍRÁS


