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OUATTRO
Az egyben mozgatható
pillórzsaluzat
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1o/Zoo2-es kiadás

PERI GmbH
Postfach 12 64
89259 Weissenhorn
Tel.:07309/I50-0
Fax:07309/951-0
info@peri.de
www.peri.de

Egyéb PEBI pllltlrzraluzatolĺ:
TRlo pllléľzlaluzat

-TBlo pillérzsaluzat
- vARto GT 24 pilléľzsaluzat
.3E3 acál köľpillér zsaluzat
-RAPID pilléľzsaluzat

lontor ílgyrlm.í.ta.!

Telmákeink elkrlmazácokol
llgyclomba kell vEnni at.gy.r
oĺlrácokbon éľányeg biztonrágl
elóĺrórok!t'

A kiadvrlnybon ncľcpló képek egy -

9gy ápítk zér pillanatnyĺ állapotót
ábtátollák. EzáÍt - különÖlon a
blrlon.ágl áB r íóezĺtári ÍÓtulclok.l
ill.tócn-ń.m t.klnth6tóek vlgl'0ot
állrpotnck,

A biztonrágĺ elóhárokal ór a teÍhelóri
adatokst gondoran bc k.ll rańenl, A
változtetátok ór eltórálck eoyedi
6totlkai móretezÓrl l9Ónyeln.k.

A íollorzróseker rzolgáló morzrkl
váltott.rárok loeAt íe.rnrôťlukl
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PERI'

TaľtaIomjegyzék
PERI OUATTRO
A gyors pillárzsaluzat

A felhasználóbarát pillérzsaluzat

Biztonságos munkavégzés
minden magasságban

Elamválasztók

PER|a nagyvilágban
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PERI OUATTRO
A gyorS pil!érzsaluzat

A PERl OUATTRO pillérzsaluzat
ogyben is nrozgatható, azaz a
pillĺĺľ négy o!ĺlalát all<otó
zsalutáblák szétszerelése nĺĺlkü!.

Millcloz :lz építkezés soľáll jolorltťls
cl;lru g1é1lic|ó nlrlgt;lkilrítást jelellt,
hiszon a oUA'l ltio 1lillór ĺ
l ltlzzáta rtozó tĺ]l lrlasztll<ka l és lletonozti
állvĺllrl rlya l e('yĹitt á1hclyĺ:zl lĺ:1ĺi a
kovetl<ozti alkalrrlazási helyľc.

Jó minőségű látszóbetolr folület"
ĺl llátr:lľól rogzítctt, jÓ lnillĆlségťi
21 nrlll-eľ; Fiĺlply zsaltlhój alkillllazása
kovetl<eztóbĺlll. A betotlĺelĹiletokcn
ĺ;ztlg1elés és csavaľoz;i:; tlktlzta
lellyolrratĺlk ĺlerl r keletl<ezlrol<.
'Li1 zrĺlulléj tol(lĹi.i l]i!lhllll ;rlhilllllitzitsłl tlst,l,]lll

ľ A megengodett frissbetonlryomás
Bo kN/nl , tlloly lchctťĺvé teszi ĺt

1lillérckrrĺil szokásĺrs gyoľs llctrlrrtlzási
sebességet'

l Kis szállítási tórÍogat
Az olcn lr:k trsszecstll<hatósťtgĺl
kovetl<eztóbclr'

} A pillór koresztmetszet
2ox2o ctll-tol Gox6o ĺ:ĺll-ic| vaľlállratci
5 cl'l't-cl; lti1lt;só llell, f ĺ.i g gotlĺl n ri l irttÓl,

llot|y a 1lillór nóg1yzet
vagy tĺię1lala p alakti"o

()lJL l'VC saĺokĺ:sil:

A ot,A1 lll() lll!lyki|)lÚlÔ, hisztlll ilr ĺlĺ'1ylll; clelllek
ll1ilfIil55ťlĺ|;l i)li:i/('(|l;ttkaJĺt ŕlllo1lotllĺĺr ĺ::itl1l;itl 1 2 r-'lll.
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l Magasítás 25 cm-es raszterben
Optimális lehetóségot biztosĺt a kívánt
pillérlnagasság eléréséhez. A 3 kĹilörrbözó
olonrmagassás (h : 2,75 t-l'l,1.25 m és
0,50 m), nrelyek ogyszerrien
szemescsavarra l összei lloszthetóel(,
sokÍéle konlbináciÓra ad lehetóséget.

A *rolr1gsc8aVoÍ('kkĺl nonrcsĺk az elenrek roldósát oldJák ltrou,
llaltloĺrr a t|0r(llłl lłiItórló róđkä8ztó8t i8.

2,75

2,50

loN

A :izomoscĺĺlvĺr
daruhorogkónt ia
szoltlál.

A gltltllti:ĺ:liĺvtrl
lI ltlnl trĺdiis hĺ.lz i l;
hĺsznńlhĺtó'

3,00

l:ny 4'0 m mooĺs OUATTB0 rrillór, melyet ggy 2.75 nr
ós egy 1.25 nr elenr toldásával al8kĺtotl6k ki, bslartvá
a moggll0edotl 8o KN/lrrr -es ĺĺissl)g|ol]llyot)lń!ii
hoĺólól lókot'

3,25

3,50
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A felhasználóbarát
piIlérzsaluzat
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l Mlndcn harználattal |dömcatakarÍtár.
A OUATTBO zsaluzat használatakor ki. és
bezsaluzásnál nincsenek elveezó alkatrószek. Az
elemek néhány mozdulattal oldhatlk. ll|ewe
szótgzedhetóek, ahogyan €zt az alábbi
ábrasorozat mutatja.

(D Elórrł r plllĆĺígrzĺtó.l.mok.l krll hloHrni, mrid
rr rlró pillĆrkereret klhallanl'

o A mlrodlk PilLlkeletrt ugyanígy koll r
bctonír!ül€lról l.vál.rzt.nl. łoY mlndlĆt krruľáz
ún, "Íryitott állálbän'|ert. mllyct orrpoklral kell
biłoaltanl' (ld. ľÚ$lctÍrizl

o Az í9y *loldott lraluzat ęoybó| drrurr
rkrrzthrtó ár . kłJt.tkcró írlherználári helyla
ál.m9lh.tó.
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l Mindcn harznűlattal ldűmcatakaľĺtál.
A OUATTRO zgaluzat használatakor ki. óe
bezsaluzásnál nincsenek elvesaó alkatrászek. Az
elemek néhány mozdulattal oldhatók, illetve
szétszedhetóek. ahogyan ozt az alábbi
ábrasorozat mutatja.

o ElórrÖr r plllÓľílrzĺtó glrm.k.t lcll íclolĺlrni, mrid

'l 
.lró pillafk.Í3t€t klh.jltnl.

(D A márod|k pllllÍk.Í.t t ugy.nĺ9y kBll r
b.tońí.l0lĺŕól l.valrlzl!ni' |9v mindkát kerrlvár
üń. |'nyilott allarbrn't l€!ą m.ly.t orapokłrl koll
bizlo3ílrni, (ld. rárzlatlajrl

@ Ar így k|o|doĺ rr.luzrt .9yba'l drru.a
cla$lhätó Ó' . kłh'.tkst6 l.lherználárl hclyľr
á!!m.lh.tó.
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Biztonságos rnunkavégzés minden magasságban
Létrák és betonozó állványok

A PER! oUATTRo-lroz tartozó
létľál< és betonozó állványol< -
Az Ön biztonságáórt \

A PFRl lletolrozó ĺillviłlly azolllral
íĺ:l l l aszl-t á l l l iltĺl á l l a 1lotllĺl n ĺi rkezi l< a z

épÍtkezés helyszÍnére. Nillcscllrlk
c.lveszó :llkattészel<, ĺlz iillványt llelll
k(llt)r lálló á llvĺirryktlĺ lzolokllťll,
p a l l ócl :r ra ľl ĺ.l k lló l, l< o rl ii tĺ] e sz l<á z a 1 lr ó l,

:;ttl. kell ösĺ;zt,'é1lĺtetli' A zĺlviirÓ alsó
l'llog;t;itl laszlások il; ir rtlťtlté.

A lletontlzťl állvány lrlirltlell
pillérkereszttl letszethez illo:;ztl leto
?0x?o ĺ;lrl_tól Gox0o ĺ;lll-r11'

A bcltorlozo ťrllvlirly koľlĺlyti
alr.llllĺllirlrllbÓl készril ĺi:; eĺtĺlek
tl lec1ĺelelcĺctr ;lkár kézi ĺ''rťjvĺll is
osszc:;zerelh eto.

A PERl lletot'lozt'l állvátly
rclgzítťĺt:ľ;ĺ-rva rja e gyritta l tl

t1trrltelrlolóĺ;ltez is haszllálllirtÓ
horrlg1ként szolgĺil.

-tl- lt

,ł

Ą l'Lĺ'll llolĺrĺlllzťl lillVllllyft5l il llllllll(ilVť,ĺllťł5
l tllll(lltll l]tilĺli|:iliii11ltltll lrillĺrltĺ;i'l1;ĺll;'

l ĺilĺ;ik lr llritotrozó illlvi'ltly
|)|ztr)llIiii{|llli tllťltésóhoz

[łnt()l|()/a} ĺlllVťil)V. k0ĺ11|llĺlll
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IPERI'
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l Látľa Íeljárók a PERI
OUATTRO pillóľzsaluzathoz

Látrákorláĺ l5o, Clkkszónl: ob l 45o
LóttÉkoľlát 7ľi, Cikkszólrl: 1o4 132

Látro 180/6, Cikkszánl:061 4lo
Kilápó lótĺa 18o/2' C|kkszónl:1o3 724

oUATTBo Lótracsatlakozó. Clkksráĺn: lo3 3ĺ]1

Lólrokampó. Cikkszám; l03 714
Lólratalp' Cikkszóm: 061 460

7PEÍl l u ĺloltlrń*tor:llll ikľ



ouattľo pillérzsalu és tartozókai
@I9-Tí[ńffi

ouATTBo p|llóľ kcrewáz
Acól, porszórt.
2ox20'as pillórkersztmetszettól 6ox60-as
pillórkeresztmetsz€tig 6cm-es raszterben.

2 1mm-es Finply zsaluhéj' hátulról
csavarozott.
A szemescsavarok a daruhorogkónt szolgálnak,
illetve az elemtoldásnál használalosak.

Tartozékok:
Szemescsavar M20x l20, Cikkszám: 724812
Anyacsavar M20, Cikkszám: 710045 (2x)
Csap 0 2ox42, hoĺg. Cikkszám:7245oo
Csap 0 2ox14o,lrorg. Cikkszám: 724501 és
Sasszeg 4/ 1, horg. Cikkszám: 0 1 8060

A oE 35o ós oE 275 elemek 037550
cikkszámú talplemezzel'
Keľetvázak PVC sarokcsĺk nélkü|

OE 33$öe elem
OE 275{r alem
oE l25-ör elem
OE 50.er elcm

Earok rólrlct

oUAIĺílo PVC łnlokclĺk

ooo

o ?0x4? csot)

Bakatmagallág

726

o

201,00 104674
1t2,Ö0 097600
7'|,B0 08?Üĺ0
3ĺ,50 0s7620

-ł łeI -+-*L;Ł
o6

0)

Emelóaipont
tehoľbíľála: l000kg

I6

o zox l 40 í l xl cĺeĺ)
o k.řolvár nYIlott
állúróhor

í 2oxl40 | lx) c..Í'
a l.íoľár nYllolt
állátóhoł

oo

0
t 2Oxl40(1x)cr.p
o keÍolvó' nvilott
állágához

t
726

o
E

{
t7261l.--- -t

lj

L

'l-

i
l,-

Ü

l,-

+

ŕ

t

J

rr-

i

lt-

tI

lJ-

125

PERl zgnhtzáctechnikoI



OUATTBO fclzĺtókórzlet
A OUATTRo k€rotvázak összeíeszĺtóséhez'
Csek az egyik pillérsarkon szükséges használni,

Szükságes mennyiség:
H = 350 pillér 6 db
H - 275 pilléľ 4 db
H - 125 pilléľ 2 db
H - 50 pillér 1 db

2,42 037640

.ł{l

921 DWĺ6

196

26ĺ

ts tso

OUATTRO oR tómarzkaporoló
A íaltámaszok és morevítók OUATTRo
elemekhez való rögzítéséhez ,
Tartozékok;
Q 16x42 csap és sasszeg 4/1 ('lx|

1,16 037530

oń0
t-J

OUATTRO O,B tatplcmez
A zsaluhéj sérülés elloni vódelmóhez'
Tartozékok;
Bütykös anya' Cikkszám: 030130 (2x) tr,1

3,30 037550 A keÍethez v{ló
ct!tl!ło'ói Ííĺl?leto

to

lso I

630

ow16

.l

'0 PVG rarok crlk, OUATTRO
Mĺianyag
Egyedi hosszak a OUATTRO elemekhez:

L Ím]

ľl
ODL 3EO
oDL 276
oDL ĺ2E
ODL EO

105448
037610
037600
037590

ľF0,67
0,52
0,23
0,10

3,50
2,75
1,25
0,50 tłł,

OUATTBO látraoratlakozó, horo.
A létľák OUATTRO pillór keretvázekhoz
töľténó csatalakoztatásához.
Tgľtozókok:
Hatlapíejü csavar lSo 4017 M12x26-8,8,
hoľg' (2x) és szorÍtólap (2x)

5,06 103391

-ĺ ---T

BI

:l

e
F

L_

PERl zsaluzástechnika
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LĆtra 180/8' horg. 7,1
Kl!ópô látra ĺ80/2. horg. 1ĺ,'l
Tartozókok:
Hatlapíejü csavar lSo 40ĺ7 M12x40-8.8, szeľint, horg.
Szoľĺtógyűĺ0vel DlN 'l28 A12-FST, szerinl, horg' ós
Hatlapíejú anyával lsO 4032 M12-8, szerint, horg. (4x)

Tanozék:
Fcrzĺtô!áno' 3K]tl' L -2,Bm

Lótľakampó, hoľg.
Csak az alsó létrákhoz (2x)
Tartozákai:
Hatlapíej0 csavar lSo 401 7 M 1 2x26-8,8, szerint, hoľg,
Hatlapíejú anyával lso 4032 M 1 2-8. szeĺinl hoĺg, (4x)

Lótratalp' horg.
Az alsó létra lezáľáeához ós a létľák állványon
való elcsúszásának megakadályozására.

LÓtľokodát 75' horg.
LÓtľrkorlát t6o, horg.
Tartozékok:
Hatlapíejr] cgavar lSo 4017 M'12x25-8.8,
szerint. horg. (4x),
ós szorĺtó lamez (4x)

0il1410
ĺ0g724

E
0

Ho'eot ! blrlonúol lÚnchor

1"---19!.-r

28,,,325 -,- 366 -

lľ'

+
ŚW t9

,. ll lo' I--rH._---.1
,. ll 106 I---ł}l.l---.--rł
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ł€f-l$ t
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Súly k9 Clkkgzám

Bctonozó állvány
Egvaránt alkalmas a TRlo. a RAP|D
ós a OUATTRo pillórzsaluzatokhoz.
Az alábbi tartozékokból áll:
Betonozó állvány ( 1x)
Betonozl állvány korlát 62. horg. (2x)
BetonozÓ állvány korlát 134, horg. (2x)
Daruemeló a betonozó állványhoz (3x)

132,00 037400

Bctonoró állvány poderzt, olumínlum
Porszórt
Tokéletesen illoszkedik minden pĺllér
korosztmotszethez 60x60cm-ig.
A hozzátartozó daľuemelóként is szolgálÓ
csavarokkal rögzĺthotó.

A alaptorületro vonatkozó hasznos teheĺ 1 50kg/m2

55,00 , 037410 152{

1Ą20

1340

t30
ľ*'l

CI

é

o
ń o

F

ý20

61ą

t 840
l állĺthatôlozol}h '' +ł

Betonozó óllvány korlát 52, horg.
Betonozó állvóny korlát ĺ34, horg.
Mindkettóból 2 db szükségęs botonozó
állványonkónt. Szerelóskor automatikusan rogzül

10,90
18,40

097420
037430 o38

-lł-
CJ

1310

nI

(.'

b
B

, 626 , ,r 60
F łl _łł.-l.

Botonozó állvány - deruemclő
Betonozó állványonkónt 3 db szÜksóges.
Nem kioldódó csapokkal és bĹitykös anyával.
horg.

Megcngedett
tohoÍbÍÍáo: 1o00kg

6,tg 097440
137

ÉI

lt
it

d19

DW16 .,*lł*

PERl zgoluzógtechniko
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RS ós Bss faltámaszok éc taľtozókaik

R88 l íeltámarz L=2.05-2,94m
RsS ll í.ltáma.l L=2.9'l-3,80m
Terhelésiadatok a PER| méretezósi
táblázataiban.

18,00 ,0f8"0t0
22,40 020010

i33 l mln 2060.m!x 29ł0

I llt !l mln 29'l0.mrx 3800

l3t t 19ĺ6

B

*+

!1e
a

e+ 
=ef

Láblemer az B38 támarrokhoł2
Láblemc: ar RS8 tómarrokhoz'
Komplett:
a 1tsx42 csap és 4/1 sasszeg (1x)

'cl.k bórl.tb.n

AVíałtámarzmełęvft6
L=1,08.1,40m
Komplett:
9 16x42 csap ós 4/1 gasszeg (1x)
Terhelési adalok a PER| méretezési
táblázataiban.

1,91
.1,00 .60.

l+-łl 6 í11 óll t)'

t t

617
921

min ĺ080.mrx ĺ400

980

o .l.T
20

i'.,

r 'l6xaz
FS 1n

o

o16
+

P+

I

E 'Er
o

ł0 6r

Av 190 íaltáma.t merovítô
L-1,08-1,90m
Komplett:
9 16x42 csap és 4/1 gasszeg (1x)

11,90 l0Ętl0

Teľheléei
táblázatai
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l RAP|D pllló]ztaluzat

Beépített PVC sarokcsÍkkal a tökéletes látszó'
beton felület elóróse órdekében. Zsaluzható pillór_

keresztmetszet 60x60 cm-ig, Íokozatmentesen.

l TBlo pillÓľzmluzat

A TRlo progľam kiegészítése. Az elemek egyaránt
használhatóak fal-, illetve pilléľzsaluzáshoz.
Zsaluzható pillérkeresztm€tszot 76x75 cmłg,
5 cm-es raszteľben.

l sRS acÓl körplllór zraluzat

Zsaluzható pillórkeresztmgtszet 26'tól 70 cmłg,
30 cm-es magaseági rasztorbon. A betonozÓ
állvá ny m inden keresztmetsżothez il laszthetó.

l OUATTBO plllóľzraluzat

Az egyben mozgatható pillérzsaluzat. Zsaluzható
pillérkeresztmotszot 60x60 cm-ig, 6 cm'es
raszterben.

lvARlo pllláľzraluzat

Pillárzsaluzat bármilyen keresztmetszothoz ás
magassághoz. Zsaluzhatl pil|éľkeresztmetsz€t
1 20x80 cm-ig' íokozatmentosen.

PERI Kft.
'1181 Budapest
Zádor u.4.
Tel,: (1) 2-96C96O
Fax: (1) 2-96$960
info@peri.hu
www.peri.hu
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