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1. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-1

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
                                                    k/o - stal kwasoodporna

1. Fasada boksu przesuwna FBP-1 oc.

2. Fasada boksu 
    przesuwna FBP-1D oc.
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L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W12-01-22 Fasada boksu przesuwna FBP-1 oc. szt.

2. W12-01-23 Fasada boksu przesuwna FBP-1D oc. szt.

3. W12-10-12 Karmidło obrotowe boksowe k/o szt.

4. W12-10-03 Karmidło proste boksowe k/o szt.

5. Dolna szczelina wentylacyjna szt.W12-01-90

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

 bez wypełnienia drewnem 

3. Karmidło obrotowe
          boksowe

4. Karmidło proste
         boksowe

 wym: 73 x 34 x 30 cm 

5. Dolna szczelina
    wentylacyjna

    wysokość - 15 cm 

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;

- wysokość max - 225 cm;

- drzwi przesuwne z prowadnicą górną,
  blokadą zamknięcia oraz
  zabezpieczeniem dolnym;

- niezależnie otwierana kratka 
  w drzwiach przesuwnych;

- wysokość karmidła - 113 cm.

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

 wym: 48 x 25 x 25 cm 
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L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W12-01-26 Fasada boksu przesuwna FBP-2 oc. szt.

2. W12-01-27 Fasada boksu przesuwna FBP-2D oc. szt.

3. W12-10-12 Karmidło obrotowe boksowe k/o szt.

4. W12-10-03 Karmidło proste boksowe k/o szt.

5. Dolna szczelina wentylacyjna szt.W12-01-90

 e-mail: konie@rolstal.pl

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
                                                    k/o - stal kwasoodporna

1. Fasada boksu przesuwna FBP-2 oc.

2. Fasada boksu 
    przesuwna FBP-2D oc.
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   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

 bez wypełnienia drewnem 

3. Karmidło obrotowe
          boksowe

4. Karmidło proste
         boksowe

 wym: 73 x 34 x 30 cm 

5. Dolna szczelina
    wentylacyjna

    wysokość - 15 cm 

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;

- wysokość max - 225 cm;

- drzwi przesuwne z prowadnicą górną,
  blokadą zamknięcia oraz
  zabezpieczeniem dolnym;

- niezależnie pionowo otwierana kratka 
  w drzwiach przesuwnych;

-  wysokość karmidła - 113 cm.

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

2. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-2

 wym: 48 x 25x 25 cm 
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3. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-3
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KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

3. Karmidło obrotowe
          boksowe

4. Karmidło proste
         boksowe

 wym: 73 x 34 x 30 cm 

5. Dolna szczelina
    wentylacyjna

    wysokość - 15 cm 

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Fasada boksu przesuwna FBP-3 oc. szt.

2. Fasada boksu przesuwna FBP-3D oc. szt.

3. W12-10-12 Karmidło obrotowe boksowe k/o szt.

4. W12-10-03 Karmidło proste boksowe k/o szt.

5. Dolna szczelina wentylacyjna szt.

W12-01-30

W12-01-90

W12-01-29

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
                                                    k/o - stal kwasoodporna

1. Fasada boksu przesuwna FBP-3 oc.
 bez wypełnienia drewnem 

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;

- wysokość max - 225 cm;

- drzwi przesuwne z prowadnicą górną,
  blokadą zamknięcia oraz
  zabezpieczeniem dolnym;

 - wysokość karmidła - 113 cm.

2. Fasada boksu 
    przesuwna FBP-3D oc.

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

 wym: 48 x 25 x 25 cm 
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4. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-4
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KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

3. Karmidło obrotowe
          boksowe

4. Karmidło proste
         boksowe

 wym: 73 x 34 x 30 cm 

5. Dolna szczelina
    wentylacyjna

    wysokość - 15 cm 

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Fasada boksu przesuwna FBP-4 oc. szt.

2. Fasada boksu przesuwna FBP-4D oc. szt.

3. W12-10-12 Karmidło obrotowe boksowe k/o szt.

4. W12-10-03 Karmidło proste boksowe k/o szt.

5. Dolna szczelina wentylacyjna szt.

W12-10-32

W12-10-33

W12-01-90

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
                                                    k/o - stal kwasoodporna

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;

- wysokość max - 225 cm;

- drzwi przesuwne z prowadnicą górną,
  blokadą zamknięcia oraz
  zabezpieczeniem dolnym;

- niezależnie otwierana kratka 
  w drzwiach przesuwnych;

- wysokość karmidła - 113 cm.

2. Fasada boksu 
    przesuwna FBP-4D oc.

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

1. Fasada boksu przesuwna FBP-4 oc.
 bez wypełnienia drewnem 

 wym: 48 x 25 x 25 cm 
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5. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-5

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
                                                    k/o - stal kwasoodporna

1. Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.

2. Fasada boksu 
    przesuwna FBP-5D oc.
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L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc. szt.

2. Fasada boksu przesuwna FBP-5D oc. szt.

3.

4.

W12-10-03 Karmidło proste boksowe k/o szt.

Dolna szczelina wentylacyjna szt.W12-01-90

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

 bez wypełnienia drewnem 

3. Karmidło proste
         boksowe

 wym: 73 x 34 x 30 cm 

4. Dolna szczelina
    wentylacyjna

    wysokość - 15 cm 

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;

- wysokość max - 225 cm;

- drzwi przesuwne z prowadnicą górną,
  blokadą zamknięcia oraz
  zabezpieczeniem dolnym;

- niezależnie otwierana kratka 
  w drzwiach przesuwnych.

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

W12-01-35

W12-01-36
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6. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA FBS-1
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KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

3. Karmidło obrotowe
          boksowe

4. Karmidło proste
         boksowe

 wym: 73x 34 x 30 cm 

5. Dolna szczelina
    wentylacyjna

    wysokość - 15 cm 

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;

- wysokość max - 225 cm;

- drzwi skrzydłowe z regulowanymi 
  zawiasami śrubowymi;

- zamek ryglowy dwupunktowy;

- niezależnie otwierana górna kratka
  w drzwiach skrzydłowych;

- wysokość karmidła - 113 cm.
  zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - cynkowane ogniowo
                                                    k/o - stal kwasoodporna

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W12-01-01 Fasada boksu skrzydłowa FBS-1 oc. szt.

2. W12-01-02 Fasada boksu skrzydłowa FBS-1D oc. szt.

3. W12-10-12 Karmidło obrotowe boksowe k/o szt.

4. W12-10-03 Karmidło proste boksowe k/o szt.

5. Dolna szczelina wentylacyjna szt.W12-01-90

2. Fasada boksu 
    skrzydłowa FBS-1D oc.

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

1. Fasada boksu skrzydłowa FBS-1 oc.
 bez wypełnienia drewnem 

 wym: 48 x 25 x 25 cm 
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7. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA FBS-2
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L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W12-01-04 Fasada boksu skrzydłowa FBS-2 oc. szt.

2. W12-01-05 Fasada boksu skrzydłowa FBS-2D oc. szt.

3. W12-10-12 Karmidło obrotowe boksowe k/o szt.

4. W12-10-03 Karmidło proste boksowe k/o szt.

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
                                                    k/o - stal kwasoodporna

3. Karmidło obrotowe
          boksowe

 wym: 48 x 25 x 25 cm 

4. Karmidło proste
         boksowe

 wym: 73 x 34 x 30 cm 

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;

- wysokość max - 230 cm;

- drzwi skrzydłowe z regulowanymi 
  zawiasami śrubowymi;

- zamek ryglowy dwupunktowy;

- wysokość karmidła - 93 cm.

1. Fasada boksu skrzydłowa FBS-2 oc.
 bez wypełnienia drewnem 

2. Fasada boksu 
    skrzydłowa FBS-2D oc.
   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 32 mm 
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8. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA FBS-3

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;

- wysokość max - 230 cm;

- drzwi skrzydłowe z regulowanymi 
  zawiasami śrubowymi;

- zamek ryglowy dwupunktowy;

- wysokość karmidła - 113 cm.
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L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W12-01-07 Fasada boksu skrzydłowa FBS-3 oc. szt.

2. W12-01-08 Fasada boksu skrzydłowa FBS-3D oc. szt.

3. W12-10-12 Karmidło obrotowe boksowe k/o szt.

4. W12-10-03 Karmidło proste boksowe k/o szt.

2. Fasada boksu 
    skrzydłowa FBS-3D oc.

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
                                                    k/o - stal kwasoodporna

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

3. Karmidło obrotowe
          boksowe

 wym: 48 x 25 x 25 cm 

4. Karmidło proste
         boksowe

 wym: 73 x 34 x 30 cm 

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

1. Fasada boksu skrzydłowa FBS-3 oc.
 bez wypełnienia drewnem 
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9. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA FBS-4

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;

- wysokość max - 230 cm;

- drzwi skrzydłowe z regulowanymi 
  zawiasami śrubowymi;

- zamek ryglowy dwupunktowy;

- wysokość karmidła - 113 cm.

 

-9-

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Fasada boksu skrzydłowa FBS-4 oc. szt.

2. Fasada boksu skrzydłowa FBS-4D oc. szt.

3. W12-10-12 Karmidło obrotowe boksowe k/o szt.

4. W12-10-03 Karmidło proste boksowe k/o szt.

2. Fasada boksu 
    skrzydłowa FBS-4D oc.

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
                                                    k/o - stal kwasoodporna

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

3. Karmidło obrotowe
          boksowe

 wym: 48 x 25 x 25 cm 

4. Karmidło proste
         boksowe

 wym: 73 x 34 x 30 cm 

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE

1. Fasada boksu skrzydłowa FBS-4 oc.
 bez wypełnienia drewnem 

W12-01-10

W12-01-11
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10. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA FBS-5

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;

- wysokość max - 230 cm;

- drzwi skrzydłowe z regulowanymi 
  zawiasami śrubowymi;

- zamek ryglowy dwupunktowy;

- wysokość karmidła - 113 cm.
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L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Fasada boksu skrzydłowa FBS-5 oc. szt.

2. Fasada boksu skrzydłowa FBS-5D oc. szt.

3. W12-10-12 Karmidło obrotowe boksowe k/o szt.

4. W12-10-03 Karmidło proste boksowe k/o szt.

2. Fasada boksu 
    skrzydłowa FBS-5D oc.

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
                                                    k/o - stal kwasoodporna

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

1. Fasada boksu skrzydłowa FBS-5 oc.
 bez wypełnienia drewnem 

W12-01-12

W12-01-13

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU
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11. PRZEGRODA BOKSU PB-1

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

1. Przegroda boksu  PB-1 oc.

-11-

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W12-01-60 Przegroda boksu PB-1 oc. szt.

2. W12-01-61 Przegroda boksu PB-1D oc. szt.

3. Dolna szczelina wentylacyjna szt.W12-01-90

 bez wypełnienia drewnem 

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość - 225 cm;
- możliwość montażu przegrody
  do ściany murowanej lub
  słupów stalowych.

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

3. Dolna szczelina
    wentylacyjna

    wysokość - 15 cm 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

2. Przegroda boksu PB1-D oc. 
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1. Przegroda boksu  PB-2 oc.
 bez wypełnienia drewnem 

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

3. Dolna szczelina
    wentylacyjna

    wysokość - 15 cm 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Przegroda boksu PB-2 oc. szt.

2. W12-01-67 Przegroda boksu PB-2D oc. szt.

3. Dolna szczelina wentylacyjna szt.W12-01-90

W12-01-66

12. PRZEGRODA BOKSU PB-2

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość - 225 cm;
- możliwość montażu przegrody
  do ściany murowanej lub
  słupów stalowych.

-12-

3. Dolna szczelina
    wentylacyjna

    wysokość - 15 cm 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

2. Przegroda boksu PB1-2 oc. 
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3. Dolna szczelina
    wentylacyjna

    wysokość - 15 cm 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI
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13. PRZEGRODA BOKSU Z PAŚNIKIEM PB-3

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

1. Przegroda boksu z paśnikiem  PB-3 oc.

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość - 225 cm;
- możliwość montażu przegrody
  do ściany murowanej lub
  słupów stalowych;
- wymiary paśnika:
     - długość - 120 cm;
     - szerokość - 100 cm;
     - wysokość - 100 cm.

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Przegroda boksu z paśnikiem PB-3 oc. szt.

2. W12-01-64 Przegroda boksu z paśnikiem PB-3D oc. szt.

3. Dolna szczelina wentylacyjna szt.

2. Przegroda boksu 
    z paśnikiem PB3-D oc. 

W12-01-63

W12-01-90

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

 bez wypełnienia drewnem 
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14. PRZEGRODA BOKSU PRZESUWNA PBP-1

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

1. Przegroda boksu przesuwna PBP-1 oc.

2. Przegroda boksu 
    przesuwna PBP-1D oc.

-14-

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W12-01-60-60 Przegroda boksu przesuwna PBP-1 oc. szt.

2. Przegroda boksu przesuwna PBP-1D oc. szt.

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

 bez wypełnienia drewnem 

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- trzy wózki prowadzące + rolka kierująca;
- prowadnica górna;
- dolne kółko prowadzące.

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

1. Przegroda boksu przesuwna PBP-2 oc.

2. Przegroda boksu 
    przesuwna PBP-2D oc.

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Przegroda boksu przesuwna PBP-2 oc. szt.

2. Przegroda boksu przesuwna PBP-2D oc. szt.

   wypełniona tarcicą sosnową 
   obustronnie struganą,
   impregnowaną o grubości 42 mm 

 bez wypełnienia drewnem 

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- trzy wózki prowadzące + rolka kierująca;
- prowadnica górna;
- dolne kółko prowadzące.

15. PRZEGRODA BOKSU PRZESUWNA PBP-2

W12-01-61-60

W12-01-66-60

W12-01-67-60

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (+4829) 645 74 00   fax (+4829) 645 74 70
POLAND
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16. DRZWI STAJENNE  DS..D-1,DS-2 

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

2. Drzwi stajenne DS..-2

-15-

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Drzwi stajenne DS-1 oc. szt.

2. Drzwi stajenne DS.-2 oc. szt.

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

1. Drzwi stajenne DS.-1 

17. DRZWI STAJENNE DSD.-1, DSD2

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Drzwi stajenne DSD.-1 oc. szt.

2. Drzwi stajenne DS..D-2 oc. szt.

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi dwuskrzydłowe;
- szerokość – 250 cm w świetle drzwi;
- wysokość -270 cm w świetle drzwi;
- futryna – kątownik z blachy z/g.

3. Drzwi stajenne DSD-1 oc.

W12-05-01

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe dwudzielne;
- szerokość – 120 cm w świetle drzwi,
- wysokość -230 cm w świetle drzwi,
- każde skrzydło otwierane niezależnie 
od siebie;

- futryna – kątownik z blachy z/g.

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe;
- szerokość – 120 cm w świetle drzwi,
- wysokość -230 cm w świetle drzwi,
- futryna – kątownik z blachy z/g.

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi dwuskrzydłowe dwudzielne;
- szerokość – 250 cm w świetle drzwi;
- wysokość -270 cm w świetle drzwi;
- każde skrzydło otwierane niezależnie od siebie;
- futryna – kątownik z blachy z/g.

4. Drzwi stajenne DSD-2 oc.

W12-05-03

W12-05-05

W12-05-06

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (+4829) 645 74 00   fax (+4829) 645 74 70
POLAND



 e-mail: konie@rolstal.plwww.rolstal.com

18. DRZWI STAJENNE  DSŁ..D-1,DSŁ-2 

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

2. Drzwi stajenne DSŁ..-2

-16-

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Drzwi stajenne DSŁ-1 oc. szt.

2. Drzwi stajenne DSŁ.Ł-2 oc. szt.

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

1. Drzwi stajenne DSŁ.-1 

19. DRZWI STAJENNE DSP.-1, DSP-2

  zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Drzwi stajenne DSP.-1 oc. szt.

2. Drzwi stajenne DSP-2 oc. szt.

W12-05-01

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe dwudzielne;

- szerokość – 120 cm w świetle drzwi,

- wysokość -230 cm w świetle drzwi,

- każde skrzydło otwierane niezależnie 
od siebie;

- futryna – kątownik z blachy z/g.

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe;

- szerokość – 120 cm w świetle drzwi,

- wysokość -230 cm w świetle drzwi,

- futryna – kątownik z blachy z/g.

2. Drzwi stajenne DSP..-2
1. Drzwi stajenne DSP.-1 

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe dwudzielne;

- szerokość – 120 cm w świetle drzwi,

- wysokość - 230 cm w świetle drzwi,

- każde skrzydło otwierane niezależnie od siebie;

- górne skrzydło dodatkowo z niezależnie 
otwieraną kratą oraz poliwęglanem;

- futryna – kątownik z blachy z/g.

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe;

- szerokość – 120 cm w świetle drzwi,

- wysokość -230 cm w świetle drzwi,

- futryna – kątownik z blachy z/g.

W12-05-08

W12-05-09

W12-05-10

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (+4829) 645 74 00   fax (+4829) 645 74 70
POLAND
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KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

-17-

20. PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

Dane techniczne:

- wykonane z rury 1”;
- wysokość - 160 cm;
- długość - 300 cm.

1. Przegroda zewnętrzna PZ-1 2. Przegroda zewnętrzna 
    z furtką PZF-1

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Przegroda zewnętrzna PZ-1 oc. szt.

2. W12-02-12 Przegroda zewnętrzna z furtką PZF-1 oc. szt.

W12-02-03

3. Złącze śrubowe
    do przegród 
    zewnętrznych

3.

Możliwość zestawienia 
dowolnych konfiguracji przegród

4. Przegroda zewnętrzna PZ-2 oc. szt.

5. W12-02-14 Przegroda zewnętrzna z furtką PZF-2 oc. szt.

W12-02-06

W12-02-99 Złącze śrubowe do przegród zewnętrznych oc.  kpl.

Łączenie
przy pomocy
złącza śrubowego
(przegrody typu PZ-1)

Dane techniczne:

- wykonane z rury 1 1/4”;
- wysokość - 160 cm;
- długość - 300 cm.

4. Przegroda zewnętrzna PZ-2 5. Przegroda zewnętrzna z furtką PZF-2

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (+4829) 645 74 00   fax (+4829) 645 74 70
POLAND

Dane techniczne:

- wykonane z rury 1 1/4”;
- długość - 300 cm;
- wysokość - 160  /235 cm;
- furtka skrzydłowa 
  z zamkiem ryglowym.

Dane techniczne:

- wykonane z rury 1”;
- długość - 300 cm;
- wysokość - 160  /235 cm;
- furtka skrzydłowa 
  z zamkiem ryglowym.

Łączenie
przy pomocy
zatyczki
(przegrody
 typu PZ-2)



 e-mail: konie@rolstal.plwww.rolstal.com

KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

-18-

21. BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-1

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

1. Boks zewnętrzny BZ-1 2. Boks zewnętrzny BZP-1 3. Boks zewnętrzny BZZ-1

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Boks zewnętrzny ze stelażem BZ-1 oc.  kpl.

2.

3.

 kpl.

 kpl.

Boks zewnętrzny ze stelażem i plandeką BZP-1 oc.

Boks zewnętrzny zabudowany BZZ-1 oc.W12-02-60

W12-02-50

W12-02-51

Dane techniczne:

- długość: 300 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 1;
- boks wyposażony w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż za pomocą złączy śrubowych.

Dane techniczne:

- długość: 300 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 1;
- boks wyposażony w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka.

Dane techniczne:

- długość: 300 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 1;
- boks wyposażony w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka;
- obudowa ścian - sklejka wodoodporna.

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (+4829) 645 74 00   fax (+4829) 645 74 70
POLAND
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KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI
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22. BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-2

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

1. Boks zewnętrzny BZ-2 2. Boks zewnętrzny BZP-2 3. Boks zewnętrzny BZZ-2

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Boks zewnętrzny ze stelażem BZ-2 oc.  kpl.

2.

3.

W12-02-55  kpl.

 kpl.

Boks zewnętrzny ze stelażem i plandeką BZP-2 oc.

Boks zewnętrzny zabudowany BZZ-2 oc.

W12-02-54

W12-02-62

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 2;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż za pomocą złączy śrubowych.

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 2;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka.

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 2;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka;
- obudowa ścian - sklejka wodoodporna.

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (+4829) 645 74 00   fax (+4829) 645 74 70
POLAND
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KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI

-20-

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

23. BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-4

1. Boks zewnętrzny BZ-4 2. Boks zewnętrzny BZP-4 3. Boks zewnętrzny BZZ-4

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Boks zewnętrzny ze stelażem BZ-4 oc.  kpl.

2.

3.

W12-02-53  kpl.

 kpl.

Boks zewnętrzny ze stelażem i plandeką BZP-4 oc.

Boks zewnętrzny zabudowany BZZ-4 oc.W12-02-65

W12-02-52

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość: 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 4;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż za pomocą złączy śrubowych.

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość: 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 4;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka.

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość: 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 4;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka;
- obudowa ścian - sklejka wodoodporna.

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (+4829) 645 74 00   fax (+4829) 645 74 70
POLAND
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KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI
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 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

24. BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-6

1. Boks zewnętrzny BZ-6

Dane techniczne:

- długość: 900 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 6;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
     -montaż przy pomocy sworzni i tulei.

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Boks zewnętrzny ze stelażem BZ-6 oc.  kpl.

2.

3.

W12-02-81  kpl.

 kpl.

Boks zewnętrzny ze stelażem i plandeką BZP-6 oc.

Boks zewnętrzny zabudowany BZZ-6 oc.W12-02-82

W12-02-80

2. Boks zewnętrzny BZP-6 3. Boks zewnętrzny BZZ-6
Dane techniczne:

- długość: 900 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 6;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
       -montaż przy pomocy sworzni i tulei;
- materiał pokryciowy - plandeka.

Dane techniczne:

- długość: 900 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 6;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż przy pomocy sworzni i tulei;
- materiał pokryciowy - plandeka;
- obudowa ścian - płyta PVC.

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (+4829) 645 74 00   fax (+4829) 645 74 70
POLAND
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KONSTRUKCJE STALOWE
I WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI
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 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

25. BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-30

1. Boks zewnętrzny BZ-30

Dane techniczne:

- długość: 4500 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 30;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
     -montaż przy pomocy sworzni i tulei.

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Boks zewnętrzny ze stelażem BZ-30 oc.  kpl.

2.

3.

W12-02-68  kpl.

 kpl.

Boks zewnętrzny ze stelażem i plandeką BZP-30 oc.

Boks zewnętrzny zabudowany BZZ-30 oc.W12-02-67

W12-02-70

2. Boks zewnętrzny BZP-30 3. Boks zewnętrzny BZZ-30
Dane techniczne:

- długość: 4500 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 30;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
       -montaż przy pomocy sworzni i tulei;
- materiał pokryciowy - plandeka.

Dane techniczne:

- długość: 4500 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 30;
- każde stanowisko wyposażone
  w drzwi skrzydłowe z ryglem;
- boks demontowalny w całości -
        -montaż przy pomocy sworzni i tulei;
- materiał pokryciowy - plandeka;
- obudowa ścian - płyta PVC.

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (+4829) 645 74 00   fax (+4829) 645 74 70
POLAND
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 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

1. Furtka padokowa dwuskrzydłowa FPT-1 2. Furtka padokowa teleskopowa FPT-2 3. Furtka padokowa teleskopowa  FPT-3

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Furtka padokowa teleskopowa FPT-1 oc.    mb

2.

3.

W12-03-03

Furtka padokowa teleskopowa FPT-2 oc.

Furtka padokowa teleskopowa FPT-3 oc.

W12-03-06

W12-03-09

26. FURTKI PADOKOWE TELESKOPOWE FPT

Dane techniczne:

- dwie rury poziome;

- długość regulowana teleskopowo;

- wysokość furtki: 80 cm;

- zawiasy na rurę 21/2”;

- zamek z uchwytem na rurę 2”.

Dane techniczne:

- trzy rury poziome;

- długość regulowana teleskopowo + 20 cm;

- wysokość furtki: 100 cm;

- zawiasy na rurę 21/2”;

- zamek z uchwytem na rurę 21/2”.

   mb

   mb

4. Zamek furtki padokowej ZFP

Dane techniczne:

- zamek przesuwny z gałką;

- tuleja na rurę 21/2”.

4. Zamek furtki padokowej ZFP oc.     kpl.W12-03-90

5. Słupek B L-1,7m + zaślepka oc.     kpl.W10-10-16

5

5

5 Dane techniczne:

- cztery rury poziome;

- długość regulowana teleskopowo + 20 cm;

- wysokość furtki: 110 cm;

- zawiasy na rurę 21/2”;

- zamek z uchwytem na rurę 21/2”.

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (+4829) 645 74 00   fax (+4829) 645 74 70
POLAND
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27. PAŚNIK  ŁĄKOWY PALISADOWY CZWOROKĄTNY PŁPC-K

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Paśnik łąkowy palisadowy czworokątny PŁPC-1K oc.  szt.W12-30-03

1. Paśnik łąkowy palisadowy czworokątny PŁPC-1K 2. Paśnik łąkowy palisadowy czworokątny PŁPC-2K

2. Paśnik łąkowy palisadowy czworokątny PŁPC-2K oc.  szt.W12-30-10

Dane techniczne:

- długość podstawy - 200 cm;

- szerokość podstawy - 300 cm;

- wysokość całkowita - 300 cm;

- drabina paszowa palisadowa otwierana
  na boki, umożliwiająca załadunek 
paszy
  oraz czyszczenie paśnika;

- wysokość palisad - 120 cm;

- trójpunktowy uchwyt do transportu
  ciągnikiem (TUZ) nie wypełnionego
  paszą paśnika;

- demontowalny dach z blachy alucynk;

- płozy umożliwiające transport
  załadowanego paśnika na krótkich
  odcinkach.

Dane techniczne:

- długość podstawy - 200 cm;

- szerokość podstawy - 200 cm;

- wysokość całkowita - 300 cm;

- drabina paszowa palisadowa otwierana
  na boki, umożliwiająca załadunek paszy
  oraz czyszczenie paśnika;

- wysokość palisad - 120 cm;

- trójpunktowy uchwyt do transportu
  ciągnikiem (TUZ) nie wypełnionego 
paszą paśnika;

- demontowalny dach z blachy alucynk;

- płozy umożliwiające transport 
załadowanego paśnika na krótkich 
odcinkach.
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28. PAŚNIK ŁĄKOWY PALISADOWY  PŁP

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

1. Paśnik łąkowy palisadowy PŁP-1

Dane techniczne:

- ilość stanowisk paszowych - 8;

- średnica - 145 cm;

- wysokość palisad - 120 cm;

- montowany z dwóch 
  elementów łukowych;

- uchwyt (TUZ) do transportu ciągnikiem 
wyposażonym w belkę rolniczą.

2. Paśnik łąkowy palisadowy PŁP-2

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W10-08-15 Paśnik łąkowy palisadowy PŁP-1 oc. szt.

2. W10-08-18 Paśnik łąkowy palisadowy PŁP-2 oc. szt.

3. Paśnik łąkowy palisadowy PŁP-3

3. W10-08-52 Paśnik łąkowy palisadowy PŁP-3 oc. szt.

Dane techniczne:

- 

- wysokość - 120 cm;

- długość - 350 cm;

- szerokość - 200 cm;

- montowany z dwóch elementów łukowych i dwóch elementów 
prostych.

ilość stanowisk paszowych - 16;

Dane techniczne:

- ilość stanowisk paszowych - 12;

- średnica - 230 cm;

- wysokość palisad - 120 cm;

- montowany z trzech 
  elementów łukowych;

- uchwyt (TUZ) do transportu ciągnikiem 
wyposażonym w belkę rolniczą.
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29. PAŚNIK ŁĄKOWY Z PLANDEKĄ  PŁ-2

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

Dane techniczne:

- ilość stanowisk paszowych - 12;

- średnica - 230 cm;

- wysokość palisad - 120 cm;

- wysokość całkowita - 290 cm;

- uchwyt (TUZ) z demontowalną osłoną 
  do transportu ciągnikiem pustego paśnika;

- demontowalny dach pokryty plandeką.

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W10-08-58 Paśnik łąkowy z plandeką PŁ-2 oc. szt.

30. PAŚNIK ŁĄKOWY WOLNOSTOJĄCY  PŁW-1

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W10-08-32 Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-1 oc. szt.

Dane techniczne:

- długość - 180 cm;

- szerokość - 180 cm;

- wysokość  - 160 cm.
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Dane techniczne:

- długość - 250 cm;

- szerokość - 75 cm;

- wysokość - 120 cm. 

Dane techniczne:

- długość - 250 cm;

- szerokość - 75 cm;

- wysokość - 120 cm;

- poidło kwasoodporne.

31. PAŚNIK ŁĄKOWY WOLNOSTOJĄCY PŁW-2

Dane techniczne:

- długość - 250 cm;

- szerokość - 75 cm;

- wysokość - 220 cm;

- demontowalne zadaszenie z blachy alucynk.

Dane techniczne:

- długość - 250 cm;

- szerokość - 75 cm;

- wysokość - 220 cm;

- demontowalne zadaszenie  z blachy alucynk;

- poidło kwasoodporne.

 oc. -zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W10-08-35 Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2 oc. szt.

2. W10-08-38 szt.

3. W10-08-41 szt.

4. W10-08-44 szt.Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2PD oc. k/o

Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2D oc.

Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2P oc. k/o
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32. PAŚNIK ŁĄKOWY WOLNOSTOJĄCY PŁW-3

Dane techniczne:

- długość - 250 cm;

- szerokość - 75 cm;

- wysokość - 220 cm;

- demontowalne zadaszenie z blachy alucynk.

 oc. -zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-3D oc. szt.W10-08-47
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33. PAŚNIK STAJENNY PS

1. Paśnik stajenny PS-1 2. Paśnik stajenny PS-2

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowane ogniowo

Dane techniczne:

- długość - 250 cm;

- szerokość górna - 40 cm;

- wysokość  - 60 cm;

- możliwość montażu do przegrody boksu
  lub ściany murowanej.

Dane techniczne:

- długość - 250 cm;

- szerokość górna - 40 cm;

- wysokość  - 60 cm;

- możliwość montażu do przegrody boksu
  lub ściany murowanej.

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Paśnik stajenny PS-1 oc. szt.

2. W12-11-11 szt.Paśnik stajenny PS-2 oc.

W12-11-02
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1. Poidło obrotowe PAO-1automatyczne 

34. POIDŁO AUTOMATYCZNE OBROTOWE  PAO
2. Poidło obrotowe PAO-2automatyczne 3. Poidło obrotowe PAO-3automatyczne 

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W10-09-30 Poidło automatyczne obrotowe PAO-1 szt.

2. szt.

3. szt.W10-09-32 Poidło automatyczne obrotowe PAO-3

W10-09-31 Poidło automatyczne obrotowe PAO-2

Dane techniczne:

- długość  130 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  110 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.

Dane techniczne:

- długość  150 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  140 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.

Dane techniczne:

- długość  200 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  180 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.

Zawór pływakowy do poideł:

- regulacja poziomu wody;
- przepływ do 25 l/min;
- przyłącze 1/2”x14 ;
- maksymalne ciśnienie 
  wody do 5 atm.

1/2”
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1. Poidło obrotowe PŁO-1łąkowe 

35. POIDŁO ŁĄKOWE OBROTOWE  PŁO
2. Poidło obrotowe PŁO-2łąkowe 3. Poidło obrotowe PŁO-3łąkowe 

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W10-09-01 Poidło łąkowe obrotowe PŁO-1 szt.

2. szt.

3. szt.W10-09-03 Poidło łąkowe obrotowe PAO-3

W10-09-02 Poidło łąkowe obrotowe PŁO-2

Dane techniczne:

- długość  130 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  110 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.

Dane techniczne:

- długość  150 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  140 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.

Dane techniczne:

- długość  200 cm;
- szerokość  60 cm;
- wysokość  81 cm;
- objętość  180 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do
  wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-
                  -ocynkowana ogniowo.
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36. POSKROM WETERYNARYJNY PW-4

 1. Poskrom weterynaryjny PW-4

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W19-10-16 Poskrom weterynaryjny PW-4 oc. szt.

Przód

Tył

Dane techniczne:

- wysokość słupów - 240 cm;

- wysokość zabezpieczeń bocznych - 130 cm;

- szerokość wewnątrz - 80 cm;

- długość całkowita - 250 cm;

- otwierane furtki z przodu i z tyłu,
  wypełnione drewnem sosnowym
  obustronnie impregnowanym ;

- otwierane zabezpieczenia boczne;

- otwierane furtki górne z blokadą;

- kółko podtrzymujące ogon zwierzęcia.

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

37. POSKROM WETERYNARYJNY PW-5

 1. Poskrom weterynaryjny PW-5

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Poskrom weterynaryjny PW-5 oc. szt.

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

Dane techniczne:

- wysokość słupów - 260 cm;

- wysokość zabezpieczeń 
  bocznych - 145 cm;

- szerokość wewnątrz - 80 cm;

- długość całkowita - 250 cm;

- otwierane furtki z przodu i z tyłu,
  wypełnione drewnem sosnowym
  obustronnie impregnowanym;

- otwierane furtki boczne,
  wypełnione drewnem sosnowym
  obustronnie impregnowanym;

- otwierane zabezpieczenia boczne;

- kółko podtrzymujące
  ogon zwierzęcia

- zapadki regulujące blokadę
   zwierzęcia.

Tył

Przód

W19-10-21

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU
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38. POSKROM WETERYNARYJNY PW-6

 1. Poskrom weterynaryjny PW-4

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. Poskrom weterynaryjny PW-6 oc. szt.

Dane techniczne:

- wysokość - 135 cm;

- szerokość wewnątrz - 80 cm;

- długość całkowita - 190 cm;

- otwierane furtki z przodu i z tyłu,
  wypełnione drewnem sosnowym
  obustronnie impregnowanym ;

- stałe zabezpieczenia boczne.

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

39. STOJAK TRENINGOWY

2. Kłódka stojaka treningowego

 1. Stojak treningowy

 oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

Dane techniczne:

- wysokość max - 160 cm;

- 13 poziomów regulacji wysokości.

L.p. Nr Indeksu Nazwa J.m.

1. W12-20-02 Stojak treningowy oc. szt.

2. W12-20-11 Kłódka stojaka treningowego oc. szt.
W19-10-26

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU
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Ujeżdżalnia
    

S - 18 ÷ 30 m
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A 

H

HS

Projekt konstrukcyjny typu H
    

 ŚCIANA PODŁUŻNA

L

/ stężenia występują 
w co najmniej

co szóstym polu /
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Ujeżdżalnia ze stajnią
    Projekt konstrukcyjny typu H2
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Ujeżdżalnia ze stajnią
    Projekt konstrukcyjny typu H3
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Ujeżdżalnia
    Projekt konstrukcyjny typu K
    

 ŚCIANA PODŁUŻNA

L- 36 m

S - 21 m

HU

A 

H
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S - 21 m

Ujeżdżalnia
    Projekt indywidualny
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Stajnia dwurzędowa
    

 ŚCIANA PODŁUŻNA

L- 18 m

S - 12 m

HU

H

3 m

4 m4 m
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Hala okrągła o średnicy 16 m.

Wysokość słupa 3,5 m

Cechy charakterystyczne:

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram wykonanych 
z rur ocynkowanych ogniowo.
Ramy w ilości 20 szt. ustawione są co 18°. 
Okap dachowy wysunięty jest 60 cm poza ścianę.
Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%. Dach pokryty jest plandeką.
W kalenicy przewidziano pierścień wsporczy na wypadek zamontowania 
elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka.
Na całym obwodzie konstrukcja związana jest ryglami drewnianymi i stalowymi.
W jednym z pól pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.

Hala okrągła o średnicy 18 lub 21 m.

Wysokość słupa 3,1 m

Cechy charakterystyczne:

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram wykonanych z kształtowników 
stalowych ocynkowanych ogniowo.
Ramy w ilości 18 szt. ustawione są co 20°. Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%. 
W kalenicy przewidziano pierścień wsporczy na wypadek zamontowania 
elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka.
Na całym obwodzie konstrukcja związana jest ryglami i stalowymi.
W jednym z pól pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.
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Kryte padoki treningowe
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