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legi R uno

System Legi R uno charakteryzuje się mocowaniem kraty do słup-

ka od zewnątrz. Obecnie jest to najczęściej stosowana technika 

łączenia. Dzięki temu uzyskać można solidne,wytrzymałe na roz-

ciąganie połączenie mogące bezpiecznie przenieść siłę naporu 

z kraty na słupek. Tylko LEGI R dysponuje takim sposobem połą-

czenia krat i oferuje przez to w swoich podstawowych systemach 

więcej bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

•obiekty przemysłowe i magazyny,

•szkoły i przedszkola,

•budynki użyteczności publicznej,

•domy jednorodzinne.

Cechy:

estetyka. Reprezentacyjne ogrodzenie z wzornictwem 
najwyższej jakości. Delikatne elementy krat nie ograni-
czająpola widzenia. 

Bezpieczeństwo. System posiada certyfikat TÜV i DEKRA 
na stabilność i ochronę przed zniszczeniem.

Ochrona. Możliwość zamontowania kamer monitorują-
cych i oświetlenia. 

Prosty i szybki montaż. Kraty montowane na zakładkę 
mocuje się za pomocą płytek zaciskowych, które zapew-
niają wysoką stabilność.

Dystrybutor LEGI w Państwa okolicy

R uno D R uno D+K

R uno R R uno R+K

Rodzaje systemów:
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legi R pur

System Legi R purpowstał z myślą o dodatkowym zabezpieczeniu 
przed demontażem i kradzieżą ogrodzenia. Charakteryzuje się 
mocowaniem kraty do słupka od wewnętrznej strony ogrodzenia.

Zastosowanie:

•budynki przemysłowe i magazyny,
•tereny parkingowe,
•parki,
•obiekty sportowo – rekreacyjne.

Cechy:

estetyka. Reprezentacyjne ogrodzenie z małą ilością ele-
mentów oraz wzornictwem najwyższej jakości. Delikatne 
elementy krat nie ograniczająpola widzenia. 

Bezpieczeństwo. System posiada certyfikat TÜV i DEKRA 
na stabilność i ochronę przed zniszczeniem lub demon-
tażem.

Ochrona. Możliwość zamontowania kamer monitorują-
cych i oświetlenia. 

Prosty i szybki montaż.Kraty montowane na zakładkę 
mocuje się za pomocą listwy lub płytek zaciskowych, które 
zapewniają wysoką stabilność.

Rodzaje systemów:

Dystrybutor LEGI w Państwa okolicy

R pur R R pur R+K

R pur D R pur D+K

1. Stalowy słup o wymiarach 60 x 40 zapewnia 
ogrodzeniu wymaganą stabilność. Jego dolna 
część jest betonowana w gruncie. 

2. Samozrywalne śruby hakowe są podstawowym 
elementem mocującym. Dociskają kratę do słupa 
i jednocześnie zabezpieczają ogrodzenie przed 
kradzieżą.

3. Odpowiednio rozmieszczone haczyki pozwa-
lają na skokowe stopniowanie każdej kraty, dzięki 
czemu system jest przystosowany do terenów nie-
równych.

Krata 3D, drut 5+4

Budowa systemu:

1

3

2
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legi R fit

System Legi R uno charakteryzuje się mocowaniem kraty do słup-
ka od zewnątrz. Obecnie jest to najczęściej stosowana technika 
łączenia. Dzięki temu uzyskać można solidne,wytrzymałe na roz-
ciąganie połączenie mogące bezpiecznie przenieść siłę naporu 
z kraty na słupek. Tylko LEGI R dysponuje takim sposobem połą-
czenia krat i oferuje przez to w swoich podstawowych systemach 
więcej bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

•obiekty przemysłowe i magazyny,
•szkoły i przedszkola,
•budynki użyteczności publicznej,
•domy jednorodzinne.

Cechy:

estetyka. Reprezentacyjne ogrodzenie z wzornictwem najwyż-
szej jakości. Delikatne elementy krat nie ograniczająpola widze-
nia. 

Bezpieczeństwo. System posiada certyfikat TÜV i DEKRA na 
stabilność i ochronę przed zniszczeniem.

Ochrona. Możliwość zamontowania kamer monitorujących  
i oświetlenia. 

Prosty i szybki montaż.Kraty montowane na zakładkę  
mocuje się za pomocą płytek zaciskowych, które zapewniają  
wysoką stabilność.

Wysokość kraty 
[mm]

Wysokość słupa 
[mm] Rodzaj profilu [mm]

650 1100 60/40/1,5

850 1300 60/40/1,5

1050 1500 60/40/1,5

1250 1700 60/40/1,5

1450 1900 60/40/1,5

1650 2100 60/40/1,5

1850 2300 60/40/2,0

2050 2600 60/40/2,0

2250 2800 60/40/2,0

2450 3000 60/40/3,0

Typ grubość drutu

RS 8+6

RM 7+5

RL 6+4

Dane techniczne:

Rodzaje systemów:

R fit R+K R fit D R fit D+K

1. Stalowy słup o wymiarach 60 x 40 zapewnia 
ogrodzeniu wymaganą stabilność. Jego dolna 
część jest betonowana w gruncie. 

2. Profil dociskowy KR20x40 zakrywa haki oraz 
jednocześnie pełni rolę maskującą. 

3. Kapa służy jako element mocujący, zastępuje 
mało atrakcyjne śruby oraz zaciski.

4. Odpowiednio rozmieszczone haki służą do 
zawieszania kraty. Dzięki nim możliwy jest skokowy 
montaż ogrodzenia.

5. LEGI Słupki.

6. Łączenie narożników.

Budowa systemu: 3

1

4

2

5 6

Dystrybutor LEGI w Państwa okolicy


