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Тип: 7224 Тип: 7225

Tип наименование
осн. размери
ш х д х в (мм)

материал
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

7224 Еластичен стълб с памет за формата Ø 80 x 800 PEVA 85,67 102,80
7225 Еластичен ограничителен стълб Ø 200 x 750 полиетилен 144,83 173,80

4224

ПРЕГРАДНИ СТЪЛБОВЕ И ОГРАНИЧИТЕЛИ

- С преградните стълбове винаги ще разполагате със свободно собствено място за паркиране. Гарантират 
както място за паркиране, така и сигурността на пешеходни зони, паркове или частна собственост. 
Предпазват от нежелан достъп на автомобили.

- Стоманената конструкция е обезопасена срещу корозия чрез два типа повърхностна обработка:
1. Бели стълбове - комаксит на лакирана галванизирана основа (двойно предпазване от корозия).

2. Сребристи стълбове - горещо поцинковани.

- В горната част на стълба е вгранена ламелна ключалка с капаче, предпазващо от зацапване.

- Ключът се използва само за освобождаване и сгъване на стълба. При неговото поставяне стълбът 
се заключва автоматично.

- Много лесно монтиране на каквато и да е здрава основа.

U-образна преграда за паркиране
Тип: 4224 331,17 / 397,40 лв
Тип: 4225 345,50 / 414,60 лв
- Снабдена със заключваща се средна преграда.
- Доставя се с ключалка и ключ.
- Гумено уплътнение, предпазващо

преградата при сгъване.
- Светлоотразително фолио за по-добра

видимост.

Основен вариант - сгъваем
Тип: 4220 Цена: 293,25 / 351,90 лв
Тип: 4221 Цена: 289,42 / 347,30 лв
- Снабден с ламелна ключалка 

и ключ.
- Гумено уплътнение, предпазващо

стълба при сгъване.
- Светлоотразително фолио 

за по-добра видимост.

4220

4221

4222

4223

4225

6 кг 60 x 60 x 810 мм

Стълб с рамене - сгъваем
Тип: 4222
Цена: 319,75 / 383,70 лв
Тип: 4223
Цена: 327,08 / 392,50 лв
- Снабден с ламелна ключалка

и ключ.
- Гумено уплътнение,

предпазващо стълба при
сгъване.

- Раменете повишават
ефективността на стълба.

- Светлоотразително фолио за
по-добра видимост.

7 кг 600 x 60 x 810 мм

11 кг 800 x 300 x 550 мм

Еластични (Гъвкави) стълбове
- Минимализиране на потенциалните щети на

автомобилите при удряне или преминаване
през стълба.

- Стълбът при преминаване през него се огъва 
и след това се изправя сам.

- Севтлоотразителните линии увеличават 
видимостта.

- Захваща се към земята с крепежни елементи,
които не са включени в комлекта.

Модерна защита
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