Gitterporte

Datablad type 618
Bredder (åbninger):
200 – 300 – 400 – 500 – 600 cm.
Højder:
150 – 180 – 200 – 250 cm.
Højder er ekskl. luft i bunden.
Ramme:
Af Ø 48 mm rundt rør til 200x150 cm, 200x180 cm, 200x200 cm, 200x250 cm, 300x150 cm, 300x180 cm,
300x200 cm, 300x250 cm og 400x150 cm.
Af Ø 60 mm rundt rør til 400x180 cm, 400x200 cm, 400x250 cm, 500x150 cm, 500x180 cm, 500x200 cm,
500x250 cm, 600x150 cm, 600x180 cm, 600x200 cm og 600x250 cm.
Ramme udføres med bukkede hjørner og påsvejste hængseldele.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning
Fra højde 180 cm og opefter kan rammerne leveres med påsvejste pigge på overkant (mod tillægspris).
Udfyldning:
Af pressegitter med 45x45 mm masker af 4,0 mm tråd, ilagt Ø 10 mm rundjernsramme.
Alt er varmgalvaniseret efter forarbejdning.
Pressegitter fastgøres i rammen med rustfri specialkroge.
Stolper:
Af Ø 114 mm rundt rør til 200x150 cm, 200x180 cm, 200x200 cm, 200x250 cm, 300x150 cm, 300x180 cm,
300x200 cm, 300x250 cm, 300x150 cm og 400x150 cm.
Af Ø 140 mm rundt rør til 300x180 cm, 300x200 cm, 300x250 cm, 400x180 cm, 400x200 cm, 400x250 cm,
500x150 cm, 500x180 cm og 500x200 cm
Af Ø 168 mm rundt rør til 500x250 cm, 600x150 cm, 600x180 cm, 600x200 cm og 600x250 cm.
Stolper leveres med påsvejst top.
Hængselsstolpe leveres med påsvejste hængseldele.
Anslagsstolpe leveres med anslag til låsekasse.
Stolper leveres som standard inkl. påsvejste skinner for hegnstilslutning.
Stolper leveres som standard beregnet for faststøbning til frostfri dybde.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.
Låsekasse:
Fra størrelse 200x150 cm til 400x150 cm leveres porten med Locinox lås inkl. standard cylinder og greb.
Fra størrelse 400x180 cm til 600x250 cm leveres porten med dobbeltvirkende paskvillås inkl. standard
cylinder og greb.
Korrekt åbningsretning på porten skal oplyses ved bestilling (er ikke vendbar)

