Gitterporte

Datablad type 651
Bredder (Ramme bredde x 2 ekskl. luft ved hængsler og anslag):
200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 cm.
Højder (Ramme højde ekskl. luft i bunden):
80 – 100 – 120 – 125 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200 – 220 – 240 – 250 cm.
Ramme:
Dimensionen på stålrøret afhænger af portens størrelse (BxH).
De mindste størrelser udføres af 40x40 mm firkantrør, mens de fleste mellemstørrelser udføres
af 50x50 mm firkantrør og de største af rammerne udføres af 60x60 mm firkantrør.
For oplysninger om en konkret størrelse – Kontakt os venligst.
Rammer bredere end 250 cm opdeles lodret i to felter.
Rammen leveres med påsvejste beslag for justerbare hængser.
Fra højden 160 cm og opefter kan porten leveres med klatresikring på overkant af rammen.
Udfyldning:
Paneler med 50x200 mm (BxH) masker svejses fast indvendig i rammen.
(Som panelhegn type 702 af Ø 6/5/6 mm rundjern).
Stolper:
Dimensionen på stålrøret afhænger af portens størrelse (BxH).
De mindste størrelser leveres med 80x80 mm firkantrør, mens de fleste mellemstørrelser leveres
med 100x100 mm til 120x120 mm firkantrør, og de største porte leveres med 150x150 mm firkantrør.
For oplysninger om en konkret størrelse – Kontakt os venligst.
Stolper leveres med påsvejste beslag for justerbare hængsler
Stolper leveres som standard beregnet for faststøbning til frostfri dybde.
Fra højde 180 cm og opefter kan stolper leveres forhøjet til eventuel pigtråd på hegnet.
Låsekasse:
Porten leveres som standard med Locinox cylinderlås inkl. standard cylinder og greb.
Anslag til låsen, samt skudrigle til fasthold i åben stilling fastboltes på rammerne.
Overfladebehandling:
Ramme og stolpe varmgalvaniseres efter forarbejdning.
I malet udførsel påføres den valgte RAL farve efter galvanisering.
Åbning:
Portrammen kan ved åbning dreje ca. 180° rundt.
Korrekt åbningsretning på porten skal oplyses ved bestilling (er ikke vendbar).

