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SYSTEM R FIT R+K

R FIT R+K to jeden z najbardziej charakterystycznych syste-
mów ogrodzeń LEGI, w którym skupiają się wszystkie zalety 
wyróżniające  te  ogrodzenia.  Najważniejsze z nich to:

1. Bezpieczeństwo i ochrona zapewniona dzięki zastosowaniu 
solidnych profili o wymiarach 60 x 40 mm usztywnianych 
dodatkowo stalowym profilem KR. Słupki R FIT R+K wyróżnia 
ponadto brak ostrych krawędzi, 

2. Estetyka i trwałość uzyskana poprzez charakterystyczny, 
szlachetny wygląd, doskonałe dopasowanie elementów, 
stosowanie materiałów najwyższej jakości oraz zabezpieczenie 
przeciwkorozyjne w pełnym ocynku ogniowym 

. 

3. Łatwość i szybkość montażu - dzięki wyposażeniu słupków 
w haki do zawieszania paneli oraz tylko jednej śruby mocującej 
ogrodzenia R FIT R+K są dziecinnie proste w montażu - nawet 
przez jedną osobę. Zastosowanie „firmowego” sposobu łączenia 
paneli na zakładkę dodatkowo „wybacza” niedokładności 
w rozstawieniu słupków.  

  rozstawienie i mocowanie słupków,

  zawieszenie paneli na słupkach (zakładka 5 cm),

  założenie profila KR, 

 skręcenie profila KR ze słupkiem za pomocą 
    zestawu mocującego.

przystosowanie do wyposażenia 
w systemy monitoringu oraz elementy zapobiegające wspinaniu 
się. Można je zamówić z zabezpieczeniami zapobiegającymi 
demontażowi.

zgodnie z normą 
PN-EN ISO 1461

Prosty i szybki montaż systemu R FIT R+K w 4 krokach:

1
2
3
4 

SF I SF II SF III

6005 6009 7016 9010 7023 9005 7030 5010 8014 3000

W odmianie R FIT R+K występuje tylko jedna śruba montażowa 
na szczycie słupka. Jej dokręcenie powoduje stabilizację paneli 
bez ich uciążliwego  pozycjonowania.

Słupki systemu R FIT  można 
 Doskonale komponują się z bramami 

i bramkami Legi.

R+K łączyć także z panelami 
ozdobnymi lub skośnymi.

Konstrukcja słupków umożliwia obniżanie/podwyższanie paneli 
bez stosowania dodatkowych akcesoriów przez co ogrodzenia 
znakomicie sprawdzają się na terenach ze spadkami.
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Dostępne wysokości
2430 mm
2230 mm
2030 mm
1830 mm
1630 mm
1430 mm
1230 mm
1030 mm
830 mm
630 mm

Powłoki:
n

n

Zabezpieczenie antykorozyjne metodą ocynku ogniowego 
wg. normy DIN 1461.

Kolory:


