
Dette hegn kombinerer en moderne stil med holdbarhed og 
sikkerhed. De vertikale balustre er svejset imellem top- og 
bundskinnen, der danner en sikker indhegning (maks. afstand 
imellem balustre er 110 mm). Den øvre overflade af top- og 
bundskinnen er afrundet for at undgå fugt og snavs. 

Hvert panel består af 25 vertikale balustre (16 er svejset på 
forsiden og 9 på bagsiden). Ved de lavere hegn er hvert 
baluster udstyret med en sort prop af plastik for at forhindre 
personskader. Hængepaneler er tilgængelige i tilfælde af ujævn 
terræn og små skel (vandløb, grøfter). 

Balusterhegnet leveres i højder op til 2500 mm og er 
tilgængelige i varmgalvarniseret eller galvaniseret stål, samt 
RAL pulverlakeret.  

Hegnspanelerne er fastgjort til solide kvadratiske stolper ved 
særlige sikkerhedsklemmer (eller valgfri beslag). Dette giver en 
fleksibilitet ift. at imødekomme kundespecifikke løsninger.

• Iøjenfaldende unikt udtryk
• Sikker med lang levetid
•  Skyde-/svingporte er tilgængelige i samme design 
•  Galvaniseret med pulverlakering eller 

varmgalvaniseret med/uden pulverlakering

Et moderne udtryk

Eksperter i perimetersikring
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Tekniske specifikationer  

Type Panelhøjde (A) Hegnshøjde Længde (beton) Længde (bundplade) Prop på baluster

Orpheus 100 935 1000 1700 1000

Orpheus 125 1185 1250 1900 1250

Orpheus 150 1440 1500 2150 1500

Orpheus 180 1760 1800 2650 1800

Orpheus 200 1940 2000 2800 2000

Orpheus 250 2400 2500 3350 2500

Klassificeringer
• Kvalitetstandard er S235JRH - EN 10219 og EN ISO 1461  

varmgalvaniseret
• Pulverlakering iht til 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
• Svingport
• Skydeport

Materiale Stål

Farve
(andre farver er tilgængelige 
efter forespørgsel)

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

Behandling

Pre-galvanized and powder coating  
(80 μm thick; 80 buchholz hardness)  
or hot-dip galvanized with/without 
powder coating

Panelbredde 2294 mm

Baluster diameter 26 mm

Stolpeprofil 60 x 60 mm

Stolpe centre-to-centre 2360 mm (blind connection)
2420 mm (bracket connection)

Top- og bundskinne dimensioner 50 x 30 x 25 mm rounded on top
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Tegninger (dimensioner i mm)


