Villa- & Förskolegrindar
Passagekontroll / Slaggrind
Heras grindar för villa och förskola är av högsta kvalitet och
består av grind- ramar fyllda med krenelerat nät, samt stolpar
avsedda för nedgjutning. Grindar levereras som standard i
varmförzinkat utförande, alternativt varmförzinkat och lackerat
i mörkgrönt, olivgrönt eller svart.
Grindarna förses som standard med Heras villatrycke
alternativt något av våra förskolelås.

Experts in perimeter protection

• Heras grindar för villa och förskola
är av högsta kvalitet och består
som standard av grindramar fyllda
med krenelerat nät.

Exempel

Mörkgrön enkelgrind

Förzinkad enkelgrind

Markregel

Tekniska specifikationer
Grindblad
Grindblad för villa- & förskolegrindar levereras som standard fyllda med krenelerat nät, i anpassade dimensioner som
enkel- eller dubbelgrind. Grindbladen kan även levereras i profilfyllt utförande med fyllning av stående profiler.
Typ

Höjd

Bredd
öppning

Bredd
grindblad

Dimension
ramprofil

Maskstorlek
grindfyllnad

Utförande

Enkelgrind

800 / 1000
1200 / 1500 mm

1000 mm
2000 mm

1000 mm
2000 mm

40x30 mm

40x40mm

Varmförzinkat
Varmförzinkat & pulverlackerat

Dubbelgrind

800 / 1000
1200 / 1500 mm

2000 mm
3000 mm
4000 mm

1000 +1000 mm
1000 + 2000 mm
2000 + 2000 mm

40x30 mm

40x40mm

Varmförzinkat
Varmförzinkat & pulverlackerat

Grindstolpar

Färgalternativ

Grindstolpar levereras som standard för nedgjutning i

• Levereras som standard i förzinkat utförande alternativt

anpassade dimensioner för respektive grindhöjd.

förzinkat och lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt

Standarddimension 60x60 mm alternativt 90x90 mm

(RAL6013) eller svart (RAL9005).

beroende på grindhöjd och bredd.

• Andra RAL-färger mot förfrågan.

Låsning
Enkelgrindar levereras som standard med “Villatrycket nr 4”
och dubbelgrindar även med marksprint för fixering av ett av
grindbladen.
Som tillval finns bland annat låsbar markregel eller Heras
(se separata produktblad).
• Andra dimensioner och utföranden mot förfrågan.
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speciella förskolelås ”Lyftet”, “Kulan” eller “T-pull”

