Atlas

Stilren sikringsløsning

Atlas balusterhegnet kombinerer stilrenhed, holdbarhed og

• Stolper (S) med et fodplade er fastgjort med kemisk limanker
på forudstøbt fundament i terrænhøjde

sikkerhed. Hegnet fremstilles i egne fabrikker for at sikre, at de
strengeste kvalitetskrav overholdes. De vertikale balustre er

• Lange stolper (L) er fastgjort ved in situ betonfundamentet og

forbundet ved en gennemgående øvre og nedre skinne, der er
svejset og derved godt sikret.

graves ned i jorden
• Ekstra lange stolper (XL) drives dybt ned i jorden og kræver
derved ikke et betonfundament

Skinnernes overflader er runde for at undgå fugt og snavs.
Toppen af de vertikale balustre er skåret skrå for at forhindre,

Hængslede paneler (maks. 40°) og hængende paneler er

at hegnet kan klatres op af. Ved de lavere hegn er den øverste

tilgængelige ved ujævnt terræn og små skel (vandløb, grøfter).

del flad og kan udstyres med sikkerhedshætter for at forhindre
mulige skader.

Dette efterspurgte hegn egner sig godt til kontorbygninger,
skoler og andre synlige lokationer.

Hegnspanelerne er fastgjort til solide kvadratiske stolper ved
særlige sikkerhedsklemmer (eller valgfri beslag).
Stolperne kommer i forudbestemte længder for på bedstevis at
tilpasses terrrænforholdene og monteringskravene:

Eksperter i perimetersikring

•
•
•
•

Elegant design til højtprofileret lokationer
Sikkert og velegnet til alle typer terræn
Let at kombinere med adgangskontrol og ADK
Strenge kvalitetskrav i egne fabrikker

Tegninger (dimensioner i mm)

A
XL

L

S
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Tekniske specifikationer
Panel højde (B)

Stolpe længde (A)

Balustertop

Stolpe S

Stolpe L

Stolpe XL

Atlas 100

932

1020

1700

1900

Safety cap

Atlas 125

1183

1270

1900

2150

Safety cap

Atlas 150

1439

1520

2150

2400

skrå

Atlas 180

1760

1840

2650

2800

skrå

Atlas 200

1940

2040

2800

3000

skrå

Atlas 250

2400

2480

3350

3500

skrå

Materiale

Stål

Farve
(andre farver er tilgængelige ved
forespørgsel)

RAL 6005 (mosgrøn)
RAL 6009 (olivengrøn)
RAL 7016 (antracitgrå)
RAL 9005 (sort)

Behandling

Varmgalvaniseret og/el. electrostatic
powder-coating (80 μm thick; 80 buchholz
hardness)

Diameter

26 mm

Centre-to-centre

150 mm (132 mm option)

Top- and bundskinnemål

50 x 30 x 25
rounded on top

Stolpeprofil

60 x 60 mm

Stolpe centre-to-centre

2360 (blind connection)
2420 (bracket connection)

Klassificeringer
• Kvalitetstandard er S235JRH - EN 10219 og EN ISO 1461
varmgalvaniseret
• Pulverlakering iht EN 5254
• Klemmer er galvaniseret stål Fe P02 G 275NC iht EN 10154
• Alle andre fastgørelseselementer er rustfrit stål A2 iht
DIN 267-11

Tilbehør
• Roterende stålpigge
• Euro svingport
• Delta skydeport
• Strømhegn

Stentoft Hegn A/S | Heras | Kometvej 22 | 6230 Rødekro |
Tlf.: 29613662 | info@stentoft-hegn.dk | stentoft-hegn.dk

Heras reserves the right to make product changes without prior notice. We do not accept any responsibility for mistakes, inaccuracies and/or printing errors. EN_3A2C_1.2

Type

