Palissad
Theia
Ett modernt staket som både är
öppet och privat samtidigt.

Experts in perimeter protection

Ett staket som tillåter fri utsikt från insidan och samtidigt värnar om din integritet
genom att begränsa insynen för förbipasserande utanför. Theia svarar upp mot
behovet av stängsel som erbjuder både integritet och öppenhet och kombinerar det
bästa av två världar.
Effektiv integritet och öppenhet

Ingen irritation från strålkastare

Ett palissadstaket är en populär lösning för områdesskydd i

Theia palissadstaket hindrar inte bara nyfikna förbipasserande

kommersiella, offentliga och privata miljöer och områden. När

från att se in. Designen minimerar också strålkastarbländning

ett vanligt staket av profiler ger en fri insyn från utsidan, något

från förbipasserande fordon. Lamellerna håller effektivt ute

som inte alltid är önskvärt för vissa privata platser, ger istället

irriterande bländande strålkastarljus. Fordonsförare har också

Theia den perfekta lösningen: en fri utsikt från insidan, men

nytta av designen - de ser inte separata staketprofiler, utan

smart begränsad insyn från utsidan.

en optiskt tät vägg. Detta minskar risken för distraktion, vilket
gynnar trafiksäkerheten.

Rektangulära profiler begränsar insynen
Profilerna eller lamellerna på Theia-palissadstaketet förhindrar

Enkel och snabb installation

oönskad insyn genom öppningarna. Dessa rektangulära

Kunder som redan har ett standardstaket från Heras, men som

lameller är fästa tvärs mot de horisontella profilerna. Denna

behöver mer integritet, kan ofta enkelt byta till Theia eftersom

konstruktion gör att endast när någon är nästan direkt framför

staketet också använder standardkomponenter såsom stolpar.

staketet – först då kan se genom öppningarna. Alla som rör
sig förbi staketet (promenerar, cyklar eller kör ett fordon) har
en dold utsikt. När förbipasserande först ser staketet, ser
det i själva verket ut som en stängd vägg. Detta gör Theia till
den perfekta lösningen för att skydda platser intill en allmän
gångväg, väg eller cykelväg.
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Theia har som standard
• Rektangulära (50 x 10 mm) profiler.
• Profiler svetsade vinkelrätt mot de horisontella profilerna.
• Ingen smutsansamling tack vare den mycket släta beläggningen och användningen av konvexa horisontella profiler.
• Mycket bra korrosionsbeständighet tack vare förgalvaniserat stål. Med ytbehandlingen och epoxiprimer och lackeringen,
uppfyller staketet korrosionsklass 5 (med triplex pulverlackering) för att möta aktuella marknadskrav.
• Den maximala öppningen på 110 mm mellan profilerna garanterar optimal säkerhet.
• Maximal öppning innebär att Theia uppfyller alla lagkrav och säkerhetsstandarder.
• Svårt för inkräktare att klättra över. Ingen horisontell skena på utsidan.
• Enkel installation med standardkomponenter.

Ett medvetet val
Vi erbjuder Theia förgalvaniserad av följande 5 skäl för ett mer miljömedvetet val:
1. En slät yta på grund av begränsning av zinkansamling, bubblor och membranbildning.
2. Ett tätare och jämnare zinklager
3. Ett hållbart alternativ som sparar 70% på koldioxidutsläpp under galvaniseringsprocessen.
4. Minskad ledtid och minskad mängd zink motsvarar kostnadsbesparingar och lägre inköpspris.
5. Skydd mot yttre påverkan. Testad för korrosionsbeständighet och i enlighet med korrosionsklass 5 (C5 med triplexbeläggning).

*

Skyddad insyn
*	Fri utsikt från insidan

För mer information om Theia, besök heras.se/Theia
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