Ogrodzenia palisadowe / Palisade fences

VERTICALE

Ogrodzenia palisadowe / Palisade fences

VERTICALE

Opis systemu

System description

Model Verticale to bardzo klasyczne i eleganckie ogrodzenie.

The model Verticale is a very classic and stylish
fence.

Wyglądem nawiązuje do popularnych modeli z rodziny PP001 i sprawia wrażenie delikatnej konstrukcji palisadowej. Jednak w odróżnieniu od lekkich
palisad w modelu Verticale, do wypełnienia wykorzystano znacznie szersze, 80-milimetrowe kształtowniki.

Its design corresponds to the popular models from
the PP001 family and gives the impression of a light
palisade structure. Unlike the light palisades, however, the internal posts of the Verticale model are
made of much wider - 80 mm - profiles. In order
to make them less overwhelming, they have been
arranged with their thinner sides facing the street.
This move has made the construction seem light
and subtle, despite being built of wide profiles.

Aby nie przytłaczały, zwrócono je cieńszą krawędzią
do ulicy. Zabieg ten spowodował, że konstrukcja wydaje się lekka i subtelna, choć wypełniają ją szerokie
kształtowniki.
Efekt jest tym lepszy, jeśli ogrodzenie oglądamy
pod odpowiednim kątem. Wtedy pozornie prosta i
banalna konstrukcja ogrodzenia nabiera solidnego
charakteru.

The effect is even better if the fence is viewed from
a certain angle. Then, an ostensibly simple and trivial construction of the fence is given a solid character.

Cechy:

Features:

● Klasyczny wygląd

● Classic design

● Dobrze komponuje się w aranżacji z tradycyjnym
budownictwem

● Blends in well with traditional architectural
arrangements

● Układ profili zapewnia prywatność i dyskrecję

● The layout of the posts ensures privacy
and discretion
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KONSPORT

Zabezpieczenie
antykorozyjne
Anti-corrosion

Ocynkowanie ogniowe, lakierowanie
proszkowe. Proces
malowania spełnia
normę PN-EN ISO
12944 (M) (C3)
Hot-dip galvanised,
powder-coated. The
painting process complies with standard ISO
12944 (M) (C3)

Proces spawania
spełnia normę
PN-EN ISO 38344
The welding process
complies with standard ISO 38344

KONSPORT
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Rodzaje przęseł
Span types

A
B
C

Przęsło A

Span A

Klasyczne przęsło z dwoma poziomymi profilami.
Montowane za pomocą uchwytów montażowych.
Wypełnienie w postaci kształtowników 80/20 mm.*

Classic span with two horizontal crossbars. Mounted
with mounting brackets. Filling in the form of 80/20
mm sections.

Przęsło B

Span B

Nowoczesne przęsło, w którym profile zamontowane są fabrycznie do ceownika. Góra przęsła zwieńczona jest profilem 100/20 mm. Przęsło montuje
się do wykonanej uprzednio ławy fundamentowej.
Wypełnienie w postaci kształtowników 80/20 mm.
Zwrócone do ulicy cieńszą krawędzią kształtownika.*

A modern span in which the profiles are factory
mounted to a special C-profile. The upper part of
the span is topped with a massive 100/20 mm section. The span is mounted to the previously made
footing. Filling in the form of 80/20 mm sections. The
thinner edge of the section facing the street.

Szerokość (mm): 2000
Wysokość (mm): 1520, 1750, 1850, 2020

Width (mm): 2000
Height (mm): 1520, 1750, 1850, 2020

Przęsło C

Span C

Nowoczesne przęsło, w którym profile zamontowane są fabrycznie do specjalnego ceownika. W górnej
części przęsła, między profilami wypełnienia poprowadzony został specjalny pręt stabilizujący. Przęsło
montuje się do wykonanej uprzednio ławy fundamentowej. Wypełnienie w postaci kształtowników
80/20 mm. Zwrócone do ulicy cieńszą krawędzią
kształtownika.*

A modern span in which the profiles are factory
mounted to a special C-profile. In the upper part
of the span, between the filling profiles, there is a
special stabilizing rod enclosed in an elegant aluminum tube with a cross-section of 8mm. The span is
mounted to the previously made footing. Filling in
the form of 80/20 mm sections. The thinner edge of
the section facing the street.

Szerokość (mm): 2000
Wysokość (mm): 1520, 1750, 1850, 2020

Width (mm): 2000
Height (mm): 1520, 1750, 1850, 2020
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* Brama i furtka wg konstrukcji ze strony 2-3
Gate and wicket according to construction from page 2-3

KONSPORT
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Dodatkowe akcesoria
do bram uchylnych i furtek

Lampka
słupkowa Blix
Dostępna dla słupów o przekroju 80x80,
dostępna w 2 wariantach – kolor biały
oraz wielokolorowa dioda RGB.

Pochwyty ze stali
nierdzewnej
Masywne pochwyty z efektownej stali
nierdzewnej dodają elegancji całej linii
ogrodzenia. Dostępne w dwóch wysokościach. Krótkiej, o wysokości zbliżonej do klasycznego pochwytu oraz
długiej, licującej z dolną częścią ramy
furtki oraz bramy uchylnej.
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BLIX post lamp
Available for posts of diameters 80x80,
100x100, 120x120, available in two variants - white and multicolour RBG diode.

Stainless steel handrails
Solid handrails made of impressive
stainless steel make the whole fence
line more elegant. They are available in
two sizes. The shorter version of similar
length as a conventional handrail, and
the longer one, aligned with the bottom
edge of the wicket and the swing gate.)

Lampa oświetleniowa LED.
Lampka Kanlux
Umiejscowiona w górnej części słupka
EQ, doskonale doświetla panel z wyposażeniem. Lampa zintegrowana z czujnikiem zmierzchu będącym w zestawie.

Hydrauliczny samodomykacz
Prosty gadżet, który zadba o
bezpieczeństwo domu. Możliwość regulacji tempa pracy oraz siły docisku.

Additional accessories
for up-and-over gates and wickets

Maskownica prześwitu między skrzydłami

Cover plate of the
clearance between the
gate leaves

Dodatkowe rozwiązanie zakrywające
prześwit między skrzydłami bramy
uchylnej. Masywna konstrukcja maskownicy poprawia odbiór wizualny
linii ogrodzenia.

An additional solution that covers the
clearance between the swing gate
wings. Solid construction of the cover
plate improves the visual impression of
the fence line.

Hydraulic self-closer

Słupek EQ

EQ post

A simple gadget that will keep you safe
home. The ability to regulate the pace
of work (speed) and pressure.

Dostępny w wariancie wąskim lub szerokim wraz z 11 opcjami wyposażenia.
Od klasycznych domofonów, przez
szyfratory i czytniki linii papilarnych po
rozwiązania oparte o bluetooth, RFID i
łączność bezprzewodową

Available in two variants: narrow and
wide, together with 11 optional pieces
of equipment. Starting from conventional intercoms, through digital code
locks and biometric locks to solutions
based on Bluetooth, RFID and wireless
communication.

LED lamp
Kanlux lamp
Installed in the upper part of the EQ
post, perfectly illuminates the function
panel. The lamp is integrated with a
dusk sensor included in the set.

KONSPORT

KONSPORT

Uchwyt pod automatykę bramową

A bracket for the gate
automation kit

Odpowiednio wzmocniony profil w wypełnieniu przęsła lub uchwyty do automatyki pozwalają na łatwe wyposażenie
bramy w napęd. W ofercie również w
pełni kompatybilne napędy włoskiej
firmy BFT odpowiednio dobrane do
długości bramy, ciężaru, częstotliwości
pracy oraz wygody użytkowania.

A sufficiently reinforced profile incorporated in the fence panels or brackets for the gate automation kit allows
for an easy installation of the drive in
the gate. We also offer fully compatible
drives from an Italian company BFT
adjusted for the length and weight of
the gate, its work frequency and user
comfort.

Rygiel
LOCINOX

LOCINOX
latch

Rygiel do bramy uchylnej. Zapobiega
otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony
dodatkowo w rozwiązania uniemożliwiające otwarcie rygla z zewnątrz przez
osoby niepowołane.

Swing gate latch. It prevents the gate
wing from opening. Additionally fitted
with solutions which prevent opening
the latch from the outside by unauthorised people.

VERTICALE
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Dodatkowe akcesoria
do bram samonośnych

Zintegrowana płyta
do bram samonośnych
Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia
montaż bramy samonośnej za sprawą
zintegrowanego wózka jezdnego, dobranego idealnie do długości stosowanej bramy.
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Additional accessories
for self-suporting gates

Integrated self-supporting gate board

Alternatywne górne
prowadzenie

Alternative
top guide

It is only available together with the
post with an automatic drive made by
Konsport. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to
an integrated trolley perfectly selected
as per the length of the gate.

Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków prowadzących. Prowadzenie górne może być
montowane zarówno do muru, jak
i do słupków o przekroju minimum
100x100mm.

It enables you not to use guiding posts.
The top guide can be attached either
to the wall or to posts of the minimum
diameter of 100x100mm.

Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogrodzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich
palisad (PP001 N,W,C,CC)

Słupek z automatem

The alternative top guide is unavailable
for the following models of palisade
fences (PS001, PS002, PS003) and light
palisades (PP001 N,W,C,CC)

KONSPORT

Dostępny w wersji Basic i Premium.
Pozwala na zamknięcie napędu bramy
w solidnej konstrukcji słupka. Słupek
chroni silnik przed wilgocią oraz dodatkowo pozwala na osadzenie bramy na
zintegrowanej płycie do bram samonośnych Konsport. W wersji Premium wyposażony jest w lampkę sygnalizującą
otwarcie bramy i doświetlającą wjazd.

KONSPORT

A post with the gate
automation kit
It is available in a Basic and Premium
version. It allows for locking the gate
drive in the solid construction of the
post. The post protects the motor from
moisture and enables embedding the
gate on an integrated plate for Konsport self-supporting gates. The Premium version is equipped with a lamp
that signals the gate is being opened
and illuminates the driveway.

Skrzynka na listy
Występuje w 2 wariantach. Klasyczna
skrzynka na listy przytwierdzona na
stałe do przęsła lub furtki oraz niewidzialna skrzynka Konsport. W przypadku niewidzialnej skrzynki, wrzutka
przytwierdzona jest bezpośrednio do
przęsła, a skrzynka na listy znajduje się
od wewnętrznej strony posesji.

A bracket for the gate
automation kit
Available in two variants. A classic letter
box permanently attached to the span
or gate and an invisible Konsport box.
In the case of an invisible box, the box
is attached directly to the span, and the
letter box is located on the inside of the
property.

Podmurówka

Foundation

W ofercie znajduje się kilka modeli
podmurówek od najbardziej prostych
i klasycznych po dekoracje z użyciem
blachy oraz tynku dekoracyjnego.

The offer includes several models of
foundations, from the simplest and
classic ones to decorations using sheet
metal and architectural plaster.

VERTICALE
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Akcesoria
Accessories

Automatyka do bram
Gates automotion
Otwieraj bramę pilotem lub
aplikacją mobilną. Dobierz
do swojej konfiguracji słupek
z automatyką wyposażony w
napędy włoskiej marki BFT.
W ofercie dostępne napędy
do bram samonośnych oraz
uchylnych. Solidna konstrukcja słupka oraz niezawodne
napędy BFT gwarantują bezawaryjną pracę przez długie
lata.

Mechanizm bram łamanych
Folding gate mechanism

Niewidzialna skrzynka na listy*
Invisible letter-box*

Brakuje Ci miejsca na otwarcie klasycznej bramy uchylnej? Wybierz bramę łamaną.
Doskonale sprawdzi się w
sytuacjach niewystarczającej
ilości miejsca między światłem wjazdu, a budynkiem,
wjazdem ze zbyt stromym
podjazdem czy zakrętem tuż
za bramą.

Idealny gadżet dla wszystkich,
którzy uważają, że skrzynka
na listy psuje efekt wizualny
ogrodzenia. Właśnie dla nich
powstał Invisible Post Box.
Skrzynka wygląda bardzo
dyskretnie, nie wystaje poza
linię ogrodzenia, dzięki temu
zachowuje ono estetyczną
linię bez żadnych wypukłości i wystających elementów.
(* dostępna z modelem p82
oraz p102).

Have you got too little space
to open a conventional
swing gate? Choose a folding
gate. It will be an ideal solution whenever there is not
enough space between the
entrance and the building,
the driveway is too steep or
there is a turn right behind
the gate.

Pochwyty ze stali nierdzewnej
Stainless steel handrails

Akcesorium dedykowane
dla lekkich palisad Konsport.
Pozwala na montaż ramion
automatów bramowych do
skrzydła bramy. Konstrukcja
zapewnia szerokie możliwości regulacji położenia uchwytu dla uzyskania najlepszej
pracy ramion automatu.

Dopracuj najdrobniejszy
detal Twojego ogrodzenia.
Zastąpi zwykłe pochwyty
efektowną stalą nierdzewną.
Masywny kształt oraz prosty
design dodadzą Twojemu
ogrodzeniu wyjątkowej elegancji.

11 dostępnych opcji konfiguracyjnych ułatwi codzienne
czynności. Otwieraj furtkę i/
lub bramę za pomocą aplikacji mobilnej (Android/iOS),
wybierz opcję z szyfratorem
lub czytnikiem linii papilarnych. Nie zapomnij również o
dodatkach: efektownym wypaleniu numeru posesji wraz
z podświetleniem, lampce
LED oraz gniazdku elektrycznym.

VERTICALE

A perfect gadget for those
that say a letterbox disturbs
the look of the fence. The
Invisible Post Box has been
designed just for them. The
letterbox looks very discreet,
it does not stick outside the
fence line, thus keeping an
aesthetic line with no bumps
or protruding elements.
(*available with the models
p82 and p102).

Uchwyt do automatyki
Bracket for the automatic drive
An accessory designed for
light palisades from Konsport. It allows for attachment
of the gate automation kits’
arms to the gate leaves. The
construction ensures a variety of possibilities to adjust the
bracket placement in order
to achieve the most efficient
work of the gate automation
kits’ arms.

Iron out even the smallest
details of your fence. Replace
regular handrails with impressive stainless steel ones.
Their solid shape and simple
design will make your fence
remarkably elegant.

Hydrauliczny samodomykacz
Hydraulic self-closera

Słupek EQ
EQ post
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Open the gate with a remote
control or mobile application.
Upgrade your configuration
with a gate automation kit
post which includes a drive
from the Italian brand BR.
Our offer includes drives
designed for self-supporting and swing gates. A solid
construction of the post and
reliable drives from BR guarantee faultless operation for
many years.

There are 11 configuration
options to make your daily
routines easier. Open the
wicket and / or the gate with
a mobile application (Android/iOS), select options
with a digital code lock or a
biometric lock. Also, do not
forget about extras: an impressive laser-cut property
number with a backlight, LED
lamp and electric socket.

KONSPORT

Prosty gadżet, który zadba o
bezpieczeństwo domu. Możliwość regulacji tempa pracy
oraz siły docisku.

KONSPORT

A simple gadget that will keep
you safe home. The ability to
regulate the pace of work
(speed) and pressure.

VERTICALE
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Akcesoria
Accessories

Lampa oświetleniowa LED
LED lamp
Lampka wyposażona w czujnik zmierzchu. Pasuje do
wszystkich 11 opcji słupka
EQ Konsport. Wykonana ze
stali nierdzewnej o tej samej
fakturze jak każda opcja wyposażenia słupka EQ. Lampka
doświetla panel z wyposażeniem słupka ułatwiając jego
obsługę w nocy.

Zintegrowana płyta do bram samonośnych
Integrated board for self-supporting gates.

Podmurówki i gabiony
Foundations and Gabions
Postaw swoje ogrodzenie na
solidnej konstrukcji. W ofercie znajdziesz proste betonowe płyty albo z fakturą imitującą cegłę. Wolisz bardziej
efektowny wzór? Sprawdź
płyty XPS w wariancie z dekoracją z tynku lub blachy poliestrowej.

Build your fence on a solid
construction. Our offer includes simple or brick textured concrete slabs. Would
you rather go for a more impressive pattern? Check the
version of the XPS slabs with
a plaster or polyester plate
decoration.

Dostępna tylko ze słupkiem
z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą
zintegrowanego wózka jezdnego, dobranego idealnie do
długości stosowanej bramy.
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It is only available together
with the Konsport gate automation kit post. The solution
facilitates installation of a
self-supporting gate due to
an integrated trolley perfectly selected as per the length
of the gate.

Rygiel LOCINOX
LOCINOX latch

Kolory specjalne
Special colors
Paleta kolorów klasycznych to
dla Ciebie za mało? Wybierz
ogrodzenie w kolorze pokrytym strukturą metalizowaną lub w wariancie struktur
drobnych.

A l amp equi pped with a
dusk sensor. It is compatible with all the 11 options of
the Konsport EQ post. It is
made of stainless steel of the
same texture as any other
equipment option of the EQ
post. The lamp illuminates
the equipment panel which
makes its night operation
easier.

Rygiel do bramy uchylnej.
Zapobiega otwarciu skrzydła
bramy. Wyposażony dodatkowo w rozwiązania uniemożliwiające otwarcie rygla z
zewnątrz przez osoby niepowołane.

Is the regular colour chart
not enough for you? Select a
fence coated with a metallic
paint or in the fine structure
variant.

Swing gate latch. It prevents
the gate leaf from opening.
Additionally fitted with solutions which prevent opening
the latch from the outside by
unauthorised people.

Maskownica do bram uchylnych
Cover plate for swing gates

Alternatywne górne prowadzenie
Alternative top guide

Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit występujący między skrzydłami
bramy uchylnej. Masywna
konstrukcja maskownicy zakrywa cały prześwit, zapewniając większą prywatność.
Dodatkowo poprawia wizualny odbiór ogrodzenia, zwłaszcza w modelach o zwartej i
zamkniętej konstrukcji.

Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków prowadzących. Prowadzenie górne może być
montowane zarówno do
muru jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm.
Alternatywne prowadzenie
nie jest dostępne dla modeli ogrodzeń sztachetowych
(PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad (PP001 N,W,C,CC).

An additional solution that
covers the clearance between
the swing gate leaves. The
massive construction of the
plate covers the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it improves
the visual appearance of the
fence, especially in the case
of the models of compact
and closed construction.

KONSPORT

KONSPORT

It enables you not to use
guiding posts. The top guide
can be attached either
to the wall or to posts of
the minimum diameter of
100x100mm. The alternative
top guide is unavailable for
the following models of palisade fences (PS001, PS002,
PS003) and light palisades
(PP001 N,W,C,CC).

VERTICALE
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Słupki EQ
EQ posts

1

2

3

4

5

6

Duża skrzynka
na listy

Duża skrzynka
na listy

Duża skrzynka
na listy

+ czytnik zbliżeniowy

+ videodomofon

+ domofon

+ domofon

+ domofon
+ czytnik zbliżeniowy

Mail box

Big mail box

+ szyfrator

+ czytnik linii
papilarnych

Mail box

Big mail box

+ intercom

Big mail box

+ proximity reader

+ video intercom

+ videodomofon

Skrzynka na listy

Duża skrzynka
na listy

Equipment / Wyposażenie

Skrzynka na listy

+ domofon

8

Skrzynka na listy

Additional accessories / Akcesoria dodatkowe

Skrzynka na listy

7

●

Lampka LED z czujnikiem
zmierzchu / Lampka
Kanlux

●

Lampka LED z czujnikiem
zmierzchu / Lampka
Kanlux

●

Lampka LED z czujnikiem
zmierzchu / Lampka
Kanlux

●

Lampka LED z czujnikiem
zmierzchu / Lampka
Kanlux

●

Lampka LED z czujnikiem
zmierzchu / Lampka
Kanlux

●

Lampka LED z czujnikiem
zmierzchu / Lampka
Kanlux

●

Lampka LED z czujnikiem
zmierzchu / Lampka
Kanlux

●

Lampka LED z czujnikiem
zmierzchu / Lampka
Kanlux

●

Gniazdko 230V

●

Gniazdko 230V

●

Gniazdko 230V

●

Gniazdko 230V

●

Gniazdko 230V

●

Gniazdko 230V

●

Gniazdko 230V

●

Gniazdko 230V

●

Blaszka z indywidualnym
numerem

●

Blaszka z indywidualnym
numerem

●

Blaszka z indywidualnym
numerem

●

Blaszka z indywidualnym
numerem

●

Blaszka z indywidualnym
numerem

●

Blaszka z indywidualnym
numerem

●

Blaszka z indywidualnym
numerem

●

Blaszka z indywidualnym
numerem

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

●

Wypalenie numeru
posesji w wyposażeniu

●

Light with dusk sensor
/ Kanlux Lamp

●

Light with dusk sensor
/ Kanlux Lamp

●

Wypalenie numeru
posesji w wyposażeniu

●

Light with dusk sensor
/ Kanlux Lamp

●

Wypalenie numeru
posesji w wyposażeniu

●

Light with dusk sensor
/ Kanlux Lamp

●

Light with dusk sensor
/ Kanlux Lamp

●

Light with dusk sensor
/ Kanlux Lamp

●

230V socket

●

230V socket

●

●

230V socket

●

230V socket

●

230V socket

●

230V socket

Plate with an individual
number

●

Plate with an individual
number

●

230V socket

●

Plate with an individual
number

Light with dusk sensor
/ Kanlux Lamp

●

●

Light with dusk sensor
/ Kanlux Lamp

●

230V socket

●

Plate with an individual
number

●

Plate with an individual
number

●

Plate with an individual
number

●

Burning number in EQ
post

●

Burning number in EQ
post

●

Plate with an individual
number

●

Burning number in EQ
post

●

Plate with an individual
number

●

Burning number in EQ
post

●

Burning number in EQ
post

●

Burning number in EQ
post

●

Burning number in EQ
post

●

Burning number in EQ
post

●

Burning property number

●

Burning property number

●

Burning property number

Mail box

Mail box
+ intercom

+ video intercom

+ video intercom

+ intercom

+ proximity reader
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Big mail box
+ digital code keypad

KONSPORT

KONSPORT

+ intercom

+ videodomofon
+ szyfrator

+ digital code keypad

+ fingerprint door lock

VERTICALE
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Słupki EQ
EQ posts

11

BESTSELLER

Słupek EQ wyposażony w WiFi, aplikację,
a opcjonalnie także w zewnętrzny monitor
IP sprawia, że to wariant dla najbardziej
wymagających użytkowników.

Equipment / Wyposażenie

EQ post Equipped with WiFi, application and optionally an
external monitor IP makes this the variant for the most
demanding customers.

9

10

Duża skrzynka
na listy

Duża skrzynka
na listy

+ videodomofon

+ videodomofon

+ czytnik linii papilarnych

+ czytnik zbliżeniowy

Big mail box

Big mail box

+ videodomofon
obsługiwany przez
aplikację mobilną
(Android/iOS)

+ video Intercom

+ czytnik zbliżeniowy

+ mobile App
(Android/iOS)

+ video intercom

Big mail box

+ fingerprint door lock

+ video intercom
+ proximity reader
+ bluetooth*

Lampka LED z czujnikiem zmierzchu /
Lampka Kanlux

●

Light with dusk sensor

●

Gniazdko 230V

●

/ Kanlux Lamp

●

Blaszka z indywidualnym numerem

●

230V socket

●

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

Plate with an individual number

●

Wypalenie numeru
posesji w wyposażeniu

Burning number in
EQ post

●

Burning property
number

●

Dostępny dla EQ 11
Z dodatkowym monitorem
odbierzesz połączenia
wideodomofonowe nie
tylko na smartfonie czy
tablecie, ale także na
monitorze zamontowanym
na stałe w domu.
Jeden monitor może
współpracować z kilkoma
stacjami bramowymi
DoorBird.

●

Blaszka
z indywidualnym
numerem
Plate with an individual
number

Monitor IP
DoorBird A1101

+ proximity reader

+ bluetooth*

*opcja wymaga użycia aplikacji mobilnej zewnętrznego dostawcy / the
option requires the use of an external
supplier’s mobile application

Additional accessories / Akcesoria dodatkowe

Duża skrzynka na listy

Dodatkowe akcesoria do Słupka EQ
Additional accessories for EQ Post

Monitor oferuje doskonałą
jakość transmisji audio i
wideo, a jego niewielkie
wymiary i stylowy wygląd
dopasowują go do niemal
każdej aranżacji wnętrz.

Cechy:
●

4-calowy wyświetlacz
wykonany z odpornego
na zarysowania szkła
Gorilla Glass.

●

prosty interfejs oparty
o ikony

●

możliwość personalizacji
dzwonków

●

prosta konfiguracja w
oparciu o kody QR

●

łączność internetowa w
oparciu o skrętkę komputerową lub bezprzewodową dzięki wbudowanemu modułowi WiFi

Dostępny dla wszystkich
opcji słupka EQ.
Available with each EQ post.

IP DOORBIRD
A1101 MONITOR
Available for EQ 11
With an additional monitor, you will receive video
door-phone calls not only
on your smartphone or
tablet, but also on a monitor permanently installed
at home.
One monitor can work with
several DoorBird door stations.
The monitor offers excellent
quality of audio and video
transmission, and its small
dimensions and stylish design match it to almost any
interior arrangement.

Features:
●

4-inch display made of
scratch-resistant Gorilla
Glass.

●

simple icon-based interface

●

ability to personalize ringtones

●

Lampka LED z czujnikiem
zmierzchu / Lampka
Kanlux

●

Lampka LED z czujnikiem
zmierzchu / Lampka
Kanlux

●

Gniazdko 230V

●

Gniazdko 230V

●

Blaszka z indywidualnym
numerem

●

Blaszka z indywidualnym
numerem

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

●

Wypalenie numeru
posesji w słupku

●

Wypalenie numeru
posesji w wyposażeniu

●

Wypalenie numeru
posesji w wyposażeniu

●

Light with dusk sensor
/ Kanlux Lamp

●

●

230V socket

Light with dusk sensor
/ Kanlux Lamp

Plate with an individual
number

●

230V socket

●

●

●

opening doors and controlling other devices

●

visitor history

●

Burning number in EQ
post

Plate with an individual
number

●

also available with a
desktop monitor stand

●

Burning property number

Burning number in EQ
post

●

●

Burning property number
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●

otwieranie drzwi i sterowanie innymi urządzeniami

●

historia odwiedzin

●

●

dostępa opcja z nabiurkową podstawką
do monitora

simple configuration
based on QR codes

●

internet connectivity
based on a twisted-pair
computer or wireless cable thanks to the built-in
WiFi module

Wypalenie numeru
posesji w słupku
Burning number
in EQ post

Dostępny dla wszystkich
opcji słupka EQ
Available with any EQ post.

Wypalenie
numeru posesji w
wyposażeniu
Burning property
number
Dostępne dla opcji:
1, 4, 6, 9, 10, 11
Available for options:
1, 4, 6, 9, 10, 11
Moż l i wość umi esz cz eni a
cyfr, liter lub całego adresu
w cześci wyposażenia słupka
EQ.
Wypalony napis jest
podświetlony panelem LED.

Possibility to put numbers,
letters or the entire address
in the equipment part of the
EQ post
The burnt inscription is highlighted with an LED panel
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Paleta barw
Colors

Paleta struktur
drobnych i metalizowanych
Metallized and
structural colors

ul. Kilińskiego 75
95-083 Kazimierz

+48 43 677 50 63
biuro@konsport.com.pl

REGON: 730191012
NIP: 831 100 23 01

www.konsport.com.pl

RAL 1028*

RAL 3004*

RAL 3020*

RAL 5010*

RAL 6005

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7024*

RAL 7030

RAL 7040

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006*

RAL 9010*

RAL 7016 SM*

RAL 8017 SM*

RAL 9005 SM*

RAL 7016 SD*

RAL 7021 SD*

RAL 3004 SD*

RAL 9005 SD*

RAL 9007 SD*

RAL 9010 SD*

ANTYCZNE SREBRO*
ANTIC SILVER*

ANTYCZNA MIEDŹ*
ANTIC COPPER*

*Wymaga dopłaty
*Requires additional payment

