
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT ELİREGYÁRTOTT BETÉTPALLÓS VASBETON 

KERÍTÉSELEMEKHEZ 

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt. által gyártott vasbeton 
kerítéselemek gyárak, ipartelepek, anyagtelepek stb. 
zárt vagy részben nyitott kerítéseinek gyors 
kialakítására alkalmasak. A kerítések igény szerint 
összeállíthatók négy vagy öt pallóelembıl az 
igénybevételtıl függıen. A kerítések az épéítési 
szabályok megtartásával kiegészíthetık tüskés huzalos 
kerítéskoronával. 
A gyártmánypalettán 2-3,5 m teljes palló magasság 
építésére alkalmas hornyolt oszlopok szerepelnek. 
Egyeztetés szerint speciális mérető termékek is 
rendelhetık. 
Az elemekbe rögzített keretes rácsbetétekkel részben 
nyitott, ill.áttört kerítések létesíthetık. 
 

 

A kerítésoszlopok hornyaiba illeszthetı 
KL30/50 és KL20/50 típusú szegélybordás 
vasbeton  kerítéslapok  50cm elem-
magasságúak,  legnagyobb vastagságuk 7cm.  
A kerítéslapok szélsı 5-5 cm-e csupán 4 cm 
vastag az oszlopok hornyaiba való illeszkedés 
érdekében. 

A K22a (4 kerítéslap befogadására alkalmas) 
és a K28a típusú (5 kerítéslap befogadására 
alkalmas) kerítésoszlopok osztásköze 
KL30/50 típusú kerítéslapokkal egységesen 
300 cm,  míg KL20/50 típusú kerítéslapokkal 
200 cm. 

A K32a típusú (6 kerítéslap befogadására 
alkalmas) kerítésoszlopok osztásköze 
KL30/50 típusú kerítéslapokkal 306,5 cm,  míg 
KL20/50 típusú kerítéslapokkal 206,5 cm. 

Az igen nagy mérető, K37a típusú (7 
kerítéslap befogadására alkalmas) 
kerítésoszlopok osztásköze KL30/50 típusú 
kerítéslapokkal 310 cm,  míg KL20/50 típusú 
kerítéslapokkal 210 cm. 
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Beépítési javaslatok: 

� A kerítésoszlopokat pontosan függıleges 
helyzetben kell beépíteni.  

� A kerítés-szakasz esetleges szintkülönbségeit 
lépcsızésekkel kell áthidalni. 

� Az épülı kerítés-szakasz sarokpontjain, illetve 
jelentıs töréspontjain a kerítésoszlopokat 
duplázni kell. 

� A hornyolt vasbeton kerítésoszlopok a helyi 
talaj- és terepviszonyok figyelembevételével 
gondosan megtervezett és kivitelezett beton-
alapozást igényelnek. 

� Az alaptesteknek a fagyhatár alá nyúlónak kell 
lenniük. 

 

Megszokott megoldás, hogy a kerítésoszlopok 
számára készített alaptestekben kehely-üreget 
alakítanak ki.  A kerítéslapokat mezınkét 
összeválogatják. 

Az alaptestek megszilárdulása után ezekbe az 
alaptest-kelyhekbe pontosan függıleges helyzetbe 
állítják, kiékelik, ideiglenesen rögzítik a 
kerítésoszlopokat. 
Az oszlopok hornyaiba beemelnek 1-1 db kerítéslapot. 
Az oszlopokat a kehelybe bebetonozzák. 

A kerítésoszlop hornyaiba csak pár nap múlva emelik 
be a többi kerítéslapot. 
A pontosan beállított kerítéslapokat ideiglenesen 
szintén kiékelik, majd a lapok közötti, 
illetve a lapok és az oszlopok közötti hézagokat 
fagyálló cementhabarccsal, 
esetleg mőanyagszál-erısítéső cementhabarccsal, 
vagy flexibilis habarccsal fugázzák ki. 

 

Elérhetıségeink: 
Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi u.1. 

Tel:33/503-990, 33/362-120 Fax: 33/361-401, 33/362-751 
E-mail:info@railone.hu WEB:www.railone.hu 
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