
típus 

szám
kép megnevezés műszaki jellemzők

FE-01-01

FE-01-01A
Terelőkúp 45

lágy PVC - anyagában színezett piros, fehér csíkkal  -  45 cm - rendkívül rugalmas - könnyű 

kivitel

- nem fényvisszaverő

- fényvisszaverő: 1 db (class 2) HI, fehér fóliával

darabár piros/fehér

darabár HI fóliás

 2300 Ft

2900 Ft 

FE-01-05

FE-01-06

FE-01-07

Terelőkúp 75

LDPE és HDPE keverék felső rész, újrahasznosított PVC talp - anyagában színezett 

összetapadás mentes forma - megfelel a EN 13422 szabványnak - csúszásmentes talp 

kialakítás - fényvisszaverő fólia (class1) - 4,5 kg

darabár 4 900 Ft      

FE-10-04
Sárga villogó

ipari elemes

Két oldalas lámpa - LED fényforrás - Ø180 mm  - beépített ON/OFF és   szürkületkapcsoló - 

ipari elemes (4R25 - 6V) - fém biliccsel oszlopra való felerősítéshez - könnyű elemcsere 

- ipari elem nélkül

darabár 3 700 Ft      

FE-10-07 Ipari  elem

Ipari elem 6V 7Ah (H4R25) -

Ólom-, higany és kadmiummentes -

Sárga villogó lámpákhoz

darabár        1 100 Ft 

FE-10-05
Sorvillogó

kábeles

Ø200 mm, LED fényforrás - az egyes lámpafejek 12 m-es kábellel köthetők össze (2 db-tól 10 

db-ig) - 12 V-os (4 lámpa, 100 Ah akkumulátarral akár 30 napig működik) 
●  Ø200 mm-es LED-es lámpafejek 12 m-es kábellel

●  rögzítőbilincs

●  akkumulátor csatlakozó 

darabár lámpa

darabár bilincs

darabár csatlakozó

 36 500 Ft

2 300 Ft

3 900 Ft

FE-10-06
Sorvillogó

rádiós

Ø200 mm, LED fényforrás - kábel nélküli rádiós összeköttetéssel - 12 V-os (2 db ipari elem 

(14R25-6V) -  7 Ah elemekkel akár 7 napig működik) - elemtartóval 
●  Ø200 mm-es LED-es lámpafejek 12 m-es kábellel

●  rögzítőbilincs

darabár lámpa

darabár bilincs

 44 500 Ft

2 300 Ft 

FE-11-04 Elhajló oszlop

Polyvinyl PVC, újrahasznosítható - anyagában színezett - fényvisszaverő fóliával ellátott (class 

2, HI) - 200 ütközés után is helyreáll - ellenáll a magas és alacsony hőmérsékletnek (+100C,-

40C) -  700 mm magas, Ø80 mm - EN 13422-2004

darabár 14 500 Ft    

FE-11-01
Sávelválasztó

L30

Klemmfix L30 - fényvisszaverő (class2, HI) - anyagában színezett (narancsszínű felső rész és 

sárga alap) - csavarozható és ragasztható - 174x280x120 mm - BAST tanúsítvány szám: 96 1Z 

17.02/KE

darabár 5 800 Ft      

FE-11-07
Sávelválasztó

EVAFlex

Fényvisszaverő (class2, HI) fóliás - anyagában színezett, hajlékony, környezeti és 

kerékterhelésnek ellenálló műanyag (etil-vinil-acetát "EVA") 30 cm magas felső rész - gumi  

talppal 21x15 cm - csavarozható és ragasztható - min. rendelés 50 db

darabár 3 300 Ft      

FE-08-01

FE-08-03
Elkorlátozó deszka

Ferde piros/fehér csíkozással ellátva - kivitlező nevének feltűntetésére szolgáló hely biztosítva 

Méretek:   2 m,  4 m  fm ár 650 Ft          

FE-08-05 Műanyag lánc Közlekedési műanyag terelő lánc - piros/fehér színben - 6 mm vastag  fm ár 350 Ft          

FE-08-04
Korláttartó műanyag 

oszlop

Ø75 mm x 1100 mm - fehér színű műanyag - UV stabil - korlátdeszkák fogadására kiképzett 

lyukakkal
darabár 2 700 Ft      

FE-02-01

FE-02-02

Műanyag talp

28 kg

Újrahasznosított műanyag talp - 28 kg - 

●  Leterhelő talp (A típus): lyukméretek: Ø76 mm, Ø60 mm, 40 x 40 mm

●  Leterhelő talp (B típus): lyukméretek: Ø89 mm, Ø76 mm, Ø60 mm, 40x40 mm, 

mobilkerítéshez is

darabár A talp

darabár B talp

 5 400 Ft

5 500 Ft 

FE-02-03
Műanyag talp

20 kg

Újrahasznosított műanyag talp - 20 kg - 

- Leterhelő talp (C típus): lyukméretek: Ø76 mm, 40 x 40 mm
darabár 4 600 Ft      

FE-02-04

FE-02-04-A

FE-02-04-B

Műanyag talp

12 kg

Újrahasznosított műanyag talp - 12 kg - választható lyukmérettel

●   Leterhelő talp (D típus): lyukméretek: Ø76 mm

●   Leterhelő talp (E típus): lyukméretek: Ø60 mm,

●   Leterhelő talp (F típus): lyukméretek: 40x40 mm

darabár D talp

darabár E talp

darabár F talp

 3 300 Ft

3 300 Ft

3 300 Ft 

FE-12-01 Fényvédő háló

HDPE és VIBA műanyag keveréke fekete / zöld színben - UV stabil - illeszkedik a MSZ EN 

12676-1 és MSZ EN 12676-2 előírásokhoz - 800 g /m2 - méret: 820 mm magas 40m/tekercs
zöld szín külön rendelés alapján 5% felár ellenében

tekercs ár 38 000 Ft    

FE-12-07

FE-12-09

Munkahelyi 

elkorlátozó háló

Polietilén HDPE - anyagában színezett  - 

● Szemméret  35 x 50 mm - 1,2 m magas - 20 m-es tekercs - narancssárga színben 

● Szemméret 40 x 100 mm - 1 m magas - 50 m-es tekercs - narancssárga színben

tekercs ára 1,2 m

takercs ára 1,0 m

 19 500 Ft

12 500 Ft 

Áraink az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.
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FE-07-01

FE-07-02

FE-07-03

FE-07-04

FE-07-05

Forgalomtechnikai 

tükör

Akril kör alakú tükör különböző méretekben - alkalmas külterületre és beltérre egyaránt -

méretek: Ø500mm, Ø600mm, Ø700mm, Ø800mm, Ø900mm
egyéb méretek rendelésre (400 x 600 mm, 600 x 800 mm, 800 x 1000 mm)

darabár Ø500mm

darabár Ø600mm

darabár Ø700mm

darabár Ø800mm

darabár Ø900mm

 17 500 Ft

21 900 Ft

24 200 Ft

27 500 Ft

31 300 Ft 

FE-08-07

FE-08-08

FE-08-09

Figyelmeztető szalag

piros/fehér

Műanyag szalag piros/fehér színben - méretek:  

●  25m x 48mm (A tipus)

● 100m x 75mm (B típus)

● 200m x 70mm (C típus)

darabár A

darabár B

darabár C

 580 Ft

1 850 Ft

2 500 Ft 

PR-06-01

PR-06-02

Szalagkorlát prizma

horganyzott acél

Horganyzott acéllemez - Class 2 HI fényvisszaverő fóliával ellátott -  szalagkorlát csavar alá 

rögzíthető - többféle kivitel
● egy oldalas (piros)

● két oldalas (piros/fehér)
egyéb színek (fehér, piros/piros) és fólia rendelésre (DG)

darabár egy oldalas

darabár két oldalas

 1 550 Ft

1 750 Ft 

PR-03-02

PR-03-04

Műanyag prizma

"Swaraflex"

Kemény műanyag prizma sárga színben - fényvisszaverő felület üvegszemcsékből áll - 

Öntisztuló (eső és kerekek által) - méret: 100 x 100 x 17.9mm - EN 1463-1  EN 1463-2

● Egy oldalon fényvisszavető 

● Két oldalon fényvisszavető 

darabár egy oldalas

darabár két oldalas

 2 200 Ft

2 500 Ft 

PR-05-01
Műanyag prizma

"Vadriasztó"

Vadriasztó prizma - vizuális figyelmeztető rendszer minden típusú terephez a vadvilág 

számára  - Swaraflex típus - megfelel a RVS 04.03.12 előírásnak - fekete műanyag házban - 

csavarral rögzíthető a vezetőoszlopokra - méret: 184 x 81 x 60mm
● Fehér színű

● Kék színű

darabár
 6 200 Ft

7 500 Ft 

PR-04-01
Műanyag prizma

"NE1"

Kemény műanyag prizma sárga színben - két oladalon fényvisszaverő lapokkal - Öntisztuló az 

eső és az áthaladó kerekek által - méret: 100 x 100 x 20 mm
darabár        1 500 Ft 

PR-04-02
Műanyag prizma

"NE2"

Kemény műanyag prizma sárga színben - két oladalon fényvisszaverő lapokkal - Öntisztuló az 

eső és az áthaladó kerekek által - méret: 100 x 82 x 16 mm
darabár        1 300 Ft 

PR-08-01
Kétkomponenses 

ragasztó

Bükofix kétkomponenses ragasztó - 5 kg/vödör

Műanyag és fém prizmák, terelőfülek burkolatra illetve burkolatba történő ragasztásához
vödör ár      25 500 Ft 

BJ-05-02

BJ-05-03

Előregyártott 

útburkolati jel

Ideiglenes

Burkolatjel szalag - 12 cm széles - sárga  - BAST tanúsítvánnyal rendelkezik és  megfelel az Európai 

Únióban érvényes I P5 típusú közútra érvényes követelményeknek és a DIN EN 1436 szerinti 

szabványnak - Typ II. emelt sebességű utakra, Typ I. lakott terültekre

● Road-Line - Typ II P5 - 100 fm / tekercs  - (1300 fm felett 30,-Ft/fm kedvezmény)

● City-Line - Typ I P5 -  100 fm / tekercs - (300 fm felett 30,-Ft/fm kedvezmény)

Typ II. fm ár 

1300 m-ig

Typ I. fm ár 

300 m-ig

 970 Ft

920 Ft 

Áraink az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.
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