
ОГОРОЖІ І ВОРОТА ВІД ПЛЕТТАК

якісні рішення для будівництва, інфраструктури, 

державної власності та проведення заходів

+380 (44) 364 9304, 364 9305, 364 9334       замовляйте на сайті www.plettac.ua

Модульне риштування  Фасадне риштування
для промислових об’єктів   для фасадних робіт 

• plettac contur - метрична система -  • plettac SL 70 / 100 
• plettac futuro - дюймова система -  • assco quadro 70 / 100 

Пересувні риштування з алюмінію
для фасадних робіт 

• plettac Alu Sifa 
• assco rapido

Склади і ангари

Виставкові зали

Самохідні підйомні платформи 
з 1 або 2 щоглами

Ліфти будівельні 
з 1 або 2 щоглами

Монорельсові 
системи

Машини на 
даху будівлі

Електролебідка

Підйомні платформи 
з 2-ма щоглами

ШатраРесторани

Салони і офіси

РИШТУВАННЯ будівельне ALTRAD plettac assco

ПІДІЙМАЧІ будівельні вантажопасажирські 

ПАВІЛЬЙОНИ тентові 

інші види діяльності Плеттак

оренда • монтаж • продаж • сервіс

Група ПЛЕТТАК

Плеттак: +380 44 364 9304
  www.plettac.ua

Тент Плеттак: +380 44 364 9305
  www.tent-plettac.com 

Київ 04128

СТ Берковець-1

вул. 28 Садова

будинок 20

понад років в Україніпонад років в Україні



просте та ефективне розмежування місцевості

хвіртка 1,2 м, встановлюється за допомоги 
спеціальної петлі без застосування колеса

комбіновані огорожі запобігають крадіжкам

легкість та зручність застосування проти натовпу

• Секція 3500 х 2000 мм
• Комірка сітки 100 х 250 мм

• Комірка 150 х 35 мм • Комірка 300 х 75 мм • Ворота 3600 х 2135 мм

• Секція 2160 х 2000 мм
• Комірка сітки 35 х 150 мм

• Секція 3500 х 1200 мм
• Комірка сітки 100 х   250 мм

• Секція 3500 х 2450 мм
• Комірка сітки 35 х 150 мм
• Центральна горизонтальна труба: діаметр 50 мм

• Секція 2160 х 2000 мм
• Профільний металевий лист

дрібна сітка + центральна труба, що додає міцності

прості поворотні ворота шириною 7 м, надійно замика-
ються за допомогою спеціального замку

закривають огляд вашої ділянки

ідеальний бар’єр для великих груп людей

Блок з бетону 34 кг

Плеттак поставляє широкий асортимент стаціонарних огорож і воріт. Для отримання повної інформації звертайтеся на наш сайт www.plettac.ua

Блок з вторинної 
сировини 18 кг
під навантажувач

Основи блокові

Огорожа мобільна М300

Хвіртка М500 / M90

Огорожа мобільна sity fence М825

Огорожа мобільна М100

Огорожа мобільна М550

Ворота розсувні

Огорожа мобільна sity fence М800

Огорожа мобільна М125

Укріплення огорожі

мобільні  огорожі  (тимчасові ) мобільні  ворота і  хв іртки
Гаряче оцинкована сталь забезпечує міцність та тривалий термін використання.  Технологія виробництва є най-
більш екологічно чистою з наявних. Мала вага робить ці паркани придатними для установки одним працівником.

ефективне розмежування місцевості • дрібна сітка з захистом від підйому

хвіртки і ворота для мобільних огорож

аксесуари до мобільних огорож

city fence надійні огорожі, що запобігають крадіжкам та вандалізму

утримання великих груп людей на відстані та керування дорожнім рухом

• Секція 2160 х 2000 мм
• 19 прутів з кроком 100 мм

Підпора та Штир  
для кріплення до ґрунту

Основа до підпори  
без кріплення до ґрунту

Секція складається з вертикальних прутів 6 мм, що прохо-
дять між двома горизонтальними прутами 8 мм.
Вертикальні прути розташовані з інтервалом 50 мм, а гори-
зонтальні з інтервалом 200 мм. Є опція запобігання перела-
зу, коли вертикальні прути виступають на 30 мм зверху.
Це повністю зварний паркан з гарячим цинкуванням та ко-
льоровим порошковим покриттям.

Міцні ворота шириною до 38 м. Опорні елементи виготовлені з висо-
коміцної сталі. Колеса і роликові підшипники забезпечують плавний 
і легкий рух з ручним або дистанційним керуванням. Всі рухомі ком-
поненти вбудовані в нижню балку для безпеки і захисту від негоди. 
Для забезпечення гладкої поверхні і відмінного зовнішнього вигляду, 
ворота покриті епоксидної ґрунтовкою і порошковим покриттям. 
Ворота поставляють у вигляді зібраних модулів, що робить їх уста-
новку швидкою і економічною без навчання.

стаціонарні  огорожі  і  ворота
Ґратчаста огорожа для демаркації Ворота: розсувні, двостулкові, швидкісні
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