Grence Atlas
Avgränsning / Palissader

Detta staket kombinerar elegans, hållbarhet och säkerhet.

Sektioner för sluttningar (max. 40°) med gångjärn och

Tillverkat med hjälp av den nya ”stenttekniken”, där tryckluft

hängande paneler finns för kuperad terräng och små

tvingas in i runda vertikala profiler för att säkert fästa dem på

inhägnader (bäckar och diken).

den övre och undre profilen. Denna nya ”rena” teknik kräver
mindre energi och en jämn yta utan svetsfogar kan erhållas

Detta snygga staket är perfekt för kontorsbyggnader, skolor

som är mindre känslig för fukt och smuts. Lägre palissader

och andra fastigheter på öppna platser.

levereras med plastlock att sätta längst upp i toppen på de
vertikala profilerna för att förhindra möjliga skador.
Palissadsektionen monteras på solida, fyrkantiga stolpar med
extra säkra blindanslutningar (eller monteringsbeslag som
tillval). Stolparna levereras i förbeställda längder för att bäst
passa markförhållandena och installationskraven:
• Stolpar (S) med fotplatta som fästs med kemankare på
förgjuten betong i marknivå
• Långa stolpar (L) för direkt nedgjutning i marken
• Extra långa (XL) stolpar som drivs långt ner i marken utan att
gjutning krävs för viss typ av markförhållanden

Experts in perimeter protection

• Den senaste ”stenttillverkningstekniken” (ingen
svetsning)
• Snygg design för framträdande fastigheter
• Enkelt att kombinera med entrégrindar och
larmsystem
• Säkert och lämpligt för alla terränger
• Fukt- och smutsresistenta ytor
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Tekniska specifikationer
Sektionshöjd (B)

Stolpens längd (A)
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Material

Stål

Färg
(andra färger tillgängliga
på begäran)

RAL 6005 (mörkgrön)
RAL 6009 (grangrön)
RAL 7016 (antracit)
RAL 9005 (svart)

Ytbehandling

Varmförzinkning och pulverlackering
(tjocklek av 80 μm; hårdhet av 80
buchholz)

Profilens diameter

26 mm

Profilernas centrumavstånd

132 mm (150 mm alternativ)

Mått övre och undre profil

50 x 30 x 25
rundad/konvex längst upp

Stolpens profil

60 x 60 mm

Stolparnas centrumavstånd

2360 (blindanslutning)
2420 (sluttningsbeslag)

Certifikat
• Kvaliteten är S220 GD + Z275 M.A.C. enligt EN 10346
• Pulverlackering enligt EN 5254
• Fästen är av galvaniserat stål Fe P02 G 275NC enligt EN
10154
• Alla andra fästanordningar är tillverkade av rostfritt stål A2
enligt DIN 267-11

Beställningsinformation
Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

Passande tillbehör
• Överklättringsskydd i form av kraftigare taggtråd
• Euro slaggrind
• Delta skjutgrind
• Elstängsellarm
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