CAMBIUM KFT.
www.cambiumkft.hu

Tisztelt Érdeklődő!
Cégünk kerítések, karámok, villanypásztorok, vadászati berendezések építésével,
kerti garnitúrák és játszóvárak, hinták készítésével foglalkozik.
Tevékenységünket Komárom- Esztergom megye és vonzáskörzetében végezzük, de
megrendelőink igénye szerint távolabbi munkaterületeken is vállalunk kivitelezést.
Amennyiben a honlapunkon található termékekkel kapcsolatban részletesebb
információra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére a kapcsolat
menüpontban a megadott telefonszámokon és e-mail címen.

Németh Ildikó

Bogár Sándor

ügyvezető

cégtulajdonos

Termékek 1.
Akácoszlopos kerítések
A kérgezett akácoszlopok leütéssel kerülnek lehelyezésre a megfelelő nyom-vonal kialakítása után. A
hálót láncos - feszítőkkel húzzuk feszesre és ezt követően szegeljük az oszlopokra, majd szögbe vágjuk
az oszloptetőket. (Garancia 10 év)
Betonoszlopos kerítések
A nyomvonal előkészítése után a betonoszlopok fúrással kerülnek lehelyezésre, ezt követően döngöljük
vagy betonozzuk a tövét. Három szál feszítődrót felrakása után rögzítjük a hálót és felszereljük
kívánság szerint a szögesdrótot. (Garancia 5 év)
Karám kerítések
Karámépítésnél a nyomvonal készítés elengedhetetlen feladat. A leütéshez tömör talaj szükséges. A
vízszintes elemek felszegelése kettő vagy három soron történik huzalszeggel. Végül a megfelelő
magasságban levágjuk az oszloptetőt. (Garancia 5 év)
Villanypásztor rendszerek
A villanypásztor rendszer 5x5-ös akáckarótól a 12 cm átmérőjű oszlopig a védelem fajtájától függően
építjük. LACME típusú adaptereket használunk.

Termékek 2.
Vadászati berendezések
Vadászati berendezéseink közül az akáclábbal, padozattal készült magasleseinket ajánljuk, melyek
lehetnek fedettek vagy nyitottak. Előnyük a könnyű szállíthatóság, mozgathatóság a kosár fedéséhez
használt hársdeszka borítás miatt.
Rönkbútorok
Rönkbútoraink tetszés szerinti méretben és színben készülnek. Lehet fix vagy mobil, fél rönk vagy
fűrészáruból készült, lehet rusztikus vagy szögletes, lehet olyan, amilyet Ön rendel nálunk!
Egyéb kivitelezések
Kivitelezünk vagy anyagot biztosítunk a következő építményekhez:
• stég
• vadetető
• szénatároló
• szélfogó
• lóbeálló
• lóetető
• játszóvárak
Felújítások, javítások
Vállalunk régi kerítések felújítását, kapuk javítását, festését, fakerítések elemek legyártását és
pótlását.
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