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Felhívjuk figyelmét, hogy a katalógusban szereplő képek és színek ilusztrációk, a valóságban azok eltérhetnek az itt megjelenítettől. 
A termék kiválasztásánál kérje szakértőink segítségét. 

Bemutatóhelyek
Kerítéseinket az alábbi helyeken tekintheti meg:
Nagytarcsa, NÍVÓ – Szilas u. 11. 
Gödöllő, Tesco Gödöllő Hipermarket – Thegze Lajos u. 2. 

Bemutatóterem: 
2119 Pécel, Pesti út 139. Tel: +36-70-338-4363

Teljesen gondozásmentes, szín-, forma- és
mérettartó színezett acélelemekből áll.

A legkedvezőbb áron, közvetlen a gyártótól
rendelheti.

Megszűnik a 2-3 évente való hosszas és
költséges kerítésfelújítás.

Minőségi kerítéséhez valódi, 10 éves teljes
körű termékgaranciát nyújtunk.

Egyedi igényének megfelelő színben és
méretben gyártjuk a kerítéselemeket.

Könnyen, olcsón, gyorsan és környezetbarát
módon tisztítható.

Gyerekjáték felszerelni az innovatív KLIKK
szerelési technológiánknak köszönhetően: akár
álló, akár fekvő elrendezésben, tetszés szerint
hézagosan vagy sorolt, 100%-ig
belátásmentes módon.

Csapadék, vihar és napsugárzás (UV) elleni
védelemmel ellátott felülete és szerkezete miatt
nem vetemedik és fakul, mint a fakerítés,

Az egyik legegyszerűbb és legköltségkímélőbb
megoldás kerítésproblémájára.

A NÍVÓ egy hosszú évek óta megbízható
márka a magyar piacon.

10+1 érv a Nívó kerítés rendszer mellett
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A NÍVÓ kerítés: több szabadidő és gondtalanság+1

Tervezze velünk a jövőt!

10 ÉV ALATT SOK MINDEN VÁLTOZIK,
DE A NÍVÓ KERÍTÉS NEM!

0,6 mm lemez 
bázis

Horgany 
réteg

Műanyag bázisú 
porfesték

Fahatást biztosító
festékréteg
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Válassza a gondozásmentes,
fahatású Nívó acélkerítést!

Új kerítést szeretne, mert elege van abból, hogy fakerítését két-háromévente újra kell csiszolnia, festenie? 
Olyan kerítésmegoldást keres, ami szép, elegáns, gyorsan felszerelhető, 

és Önnek hozzá sem kell nyúlnia soha többé?

Nálunk megtalálta! Új Nívó acélkerítését 3 méter hosszúságig, 105 x 14 mm szélességben legyártjuk, 
az Ön által választott színben, akár valósághű fa mintázattal is. 10 év teljes körű garancia! 

Sőt, gyorsan, fúrás-faragás nélkül felszerelhető, egy átlagos családi ház esetében akár fél nap alatt!

A Nívó acélkerítés teljesen 
gondozásmentes!

Ne pazarolja a legszebb napokat kerítésfestésre: 
a Nívó kerítést nem kell csiszolnia, újrafestenie, karban tartania, sőt a beépítésre sem lesz gondja: 

Mi megtervezzük, legyártjuk, és akár fél nap alatt felszereljük Önnek új Nívó acélkerítését. 
Csak dőljön hátra, és élvezze új kerítése szépségét!

Gondozásmentes acélelemek:
nem kell karbantartania, festenie

Nem repedezik, nem vetemedik

Tartós szín és forma

Egyszínű vagy valósághű,
fahatású mintával is

Csapadék, vihar és napsugárzás (UV) 
elleni védelemmel ellátott felületkezelés 

és szerkezet

Méretre gyártott elemek lakossági és ipari
kerítésekhez, kapukhoz egyaránt

Akár álló, akár fekvő elrendezésben 
is felszerelhető

Egyszerű, gyors építés az egyedülálló
„Klikk” szerelési technológiával

10 év teljeskörű garancia!

Eredeti fa kerítés 10 év után Nívó kerítés most és 10 év után

Függőleges pácolt tölgy színű, hézagos kerítéselemek, 2 cm hézaggal

Vízszintes, dió színű, hézagos kerítéselemek, 3 cm hézaggal



Vízszintes, pácolt tölgy, hézagos, kapura szerelt kerítéselemek, 2 cm hézaggal

Vízszintes, dió színű, hézagos kerítéselemek, 3 cm hézaggal
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Függőleges, rézbarna színű, hézagos, kerítéselemek, 3 cm hézaggal

Függőleges, mahagóni színű, hézagos, kapura szerelt kerítéselemek, xxx cm hézaggal



Függőleges, antik bronz színű, hézagos, kerítéselemek, 5 cm hézaggal

Vízszintes, bézs-szürke színű, sorolt, kapura szerelt kerítéselemek

Függőleges, világos szürke színű, sorolt, kerítéselemek
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Vízszintes, világostölgy színű, hézagos, kapura szerelt kerítéselemek, 1 cm hézaggal



Vízszintes, antracit színű, hézagos, kapura szerelt kerítéselemek, 4 cm hézaggal

Vízszintes, agyagbarna színű, hézagos, kapura szerelt kerítéselemek, 1 cm hézaggal
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Vízszintes, pácolt tölgy színű, sorolt, kapura szerelt kerítéselemek

Függőleges, antracit színű, hézagos kerítéselemek, 0,5 cm hézaggal
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Vízszintes, mahagóni színű, sorolt kerítéselemek

Vízszintes, elefántcsont színű, hézagos kerítéselemek, 1 cm hézaggal

Vízszintes, antracit színű, hézagos, kapura szerelt kerítéselemek, 5 cm hézaggal

Vízszintes, bézs-szürke színű, hézagos kerítéselemek belső oldala, 1,5 cm hézaggal



Vízszintes, calvados színű, hézagos kerítéselemek, 1 cm hézaggal
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Vízszintes, bézs-szürke színű, hézagos kerítéselemek, 1,5 cm hézaggal

Vízszintes, pácolt tölgy színű, hézagos kerítéselemek, 2 cm hézaggal

Vízszintes, pácolt tölgy színű, hézagos kerítéselemek, 2 cm hézaggal
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Előkészítés vízszintes felszereléshez

Fix keretek 300 cm hosszig       Fix keretek 150 cm hosszig       Fix keretek 200 cm hosszig       

Bejárati kapu 120 cm-ig Kétszárnyú kapu 400 cm-ig (szárnyanként max. 200 cm)

Toló kapu 200 cm-ig Toló kapu 3–400 cm

Toló kapu 4–600 cm

Oszlop méret

Kerítéselem méret.
(Ezt kell megadni rendeléshez vagy árajánlat kéréshez)
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Kerítésszerkezet előkészítése vízszintes kerítéselemek fogadására

Kapuszerkezet előkészítése vízszintes kerítéselemek fogadására
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Előkészítés függőleges felszereléshez

Bejárati kapu Kétszárnyú kapu

Oszlop méret
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Elemek közti rés

Az elemek és az oszlop 
közti rés (1–1,5 cm javasolt)

2 db vízszintes tartóelem

5 cm hézag

Tetszőleges méret
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Kerítésszerkezet előkészítése függőleges kerítéselemek fogadására

Kapuszerkezet előkészítése függőleges kerítéselemek fogadására
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1. Mérje meg az oszlopok közötti
távolságot

2. A kapott értékből vonjon le 4 cm-t 
és ekkorára vágja le a C profil
hosszát

3. Helyezze bele a C profilba a talpakat

NÍVÓ C profil szerelési utasítás 
függőleges kerítéslécekhez

1

9. Nívó Klikk rendszerrel rögzítse
a vízszintes kerítéslemezeket

3

4. Állítsa be a tartó elemek helyzetét, 
ellenőrizze a vízszintet

5. A „T” alakú talpakat a fém oszlophoz,
önmetsző csavarokkal rögzítse. A kő
oszlophoz dübelt és csavart
használjon.

6. Két oldalról lemezcsavarokkal
rögzítse a C profilt a talphoz

2

7. Nívó Klikk rendszerrel rögzítse a
függőleges kerítéslemezeket

3

X cm

X-4 cm

Tartó elem (C profil)

NÍVÓ C profil szerelési utasítás 
vízszintes kerítéslécekhez

1. Mérje meg és vágja le az oszlopok
közé a vízszintes C profilt,
mint a függőleges elrendezésnél

2. A szükséges méretre vágja le
a függőleges C profilt (oszlop
magasság minusz 22 cm)

3. A vízszintes C profilba csúsztassa
bele a műanyag rögzítőt

4. Helyezze bele a talpakat

1

5. Mérje fel a vízszintes C profilok
helyét, ügyeljen arra hogy
a függőleges tartóknak megfelelő
távolságban rögzítse a talpakat
az oszlopokhoz

6. A vízszintes profilokat lemezcsavarral
rögzítse az oszlopokhoz

7. Mérje ki és csúsztassa a helyükre
a függőleges tartókat, a pozíciók
beállítása után húzza meg a rögzítő
csavart

8. Önmetsző csavarokkal mindkét
oldalról rögzítse a műanyag
rögzítőket a C profilokon keresztül 

2

Vízszintes tartó
elem (C profil)
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Fahatású színek 

Színválaszték
Akciós fahatású színek 

Calvados 

Mahagóni 

Pácolt tölgy 

Világostölgy Dió Venge 

Homogén színek 

Akciós homogén színek 

RAL 9016 fehér RAL 1015 elefántcsont RAL 8003 agyagbarna

RAL 8004 rézbarna

RAL 7016 antracit RAL 7006 bézs-szürke

RAL 6005 mohazöld RAL 8011 dióbarna RAL 8014 szépiabarna

RAL 8016 mahagónibarna

RAL 8019 szürkésbarna Egyedi RAL szín

Extra színek 

Antik bronz Antik világos ezüst RAL 3009 rozsdavörös
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Nivó „L” profil szerelési útmutató hagyományos zártszelvényen

A műanyag rögzítőt (klikk) a hozzáadott 2db csavarral lazán összefogatjuk.

„L” profil rögzítése függőleges elrendezés esetén „L” profil rögzítése vízszintes elrendezés esetén

Az „L” profilt önfúró lemezcsavarral rögzítjük. A javasolt csavar: „D” fejű 4,2×16mm méretben. 
Ez a méretű csavar a műanyag klikk középső rögzítésére is alkalmas. A végleges beállítás után javasoljuk a használatát az esetleges
elmozdulások megelőzésére. Természetesen más típusú lemezcsavar is használható, de a hossza ne haladja meg a 16 mm-t.

Kapuk és keretek esetén a kereszttartóknál a klikk felső részéből le kell vágni a zártszelvény méretének megfelelő darabot, 
így a kerítés elem ráfekszik a zártszelvényre és takarja azt. A középső rögzítő csavart minden ilyen esetben használjuk. 

Az elemeket ráakasztjuk az „L” profilra és csak az egyik rögzítő csavart kell meghúznunk. 
A beállítás után a másik csavart is meghúzhatjuk, majd a középső rögzítést az önfúró csavarral lerögzítjük. 
A kupakot előre célszerű az elemekbe helyezni, ha szükséges beragaszthatjuk.

A kerítéselemekbe oldalirányból beleforgatjuk.


