Produktfakta:

Stålnätspaneler
Svetsade stålnätspaneler är en typ av hög
säkerhetsskydd med mycket robust och svårforcerad konstruktion.
Panelerna byggs upp av punktsvetsade ramar av
galvaniserat stål i olika dimensioner, vilket ger dem slitstyrka utöver det vanliga. Stålnätspaneler passar extra
bra som områdesskydd där säkerhetstänket är långsiktigt och kraven på design och kvalitet är höga: vid bilfirmor, järnvägar, industrier, bollplaner, försvarsanläggningar och
fängelser. De uppfyller försäkringsförbundets krav enligt mekaniska skydd RUS200:3.

>> Höjd:
1030, 1230, 1430, 1630, 1830,
2030, 2230, 2430 mm
>> Totalhöjd med 3 rader taggtråd:
+300 mm
>> Panelernas bredd:
2500 mm
>> Nätets maskstorlek:
50x100 mm
>> Godstjocklek:
6/5/6 alt. 8/6/8 mm
>> Mellanstolpe dim.:
60/40/2,0 mm
>> Hörn/Ändstolpe dim.: 			
60/40/2,0 mm
>> Uppfyller RUS200:3
>> Färger:
VFZ, mörkgrön, olivgrön & svart

Utförande
Stålnätspaneler går att få i flera dimensioner upp till 2,4
meter. Stolparna har dimensionen 60x40mm och maskorna
är 100x50mm. Två godstjocklekar finns: 6/5/6 och 8/6/8.
Som standard finn stålnätspanelerna varmförzinkade samt
i mörkgrönt, olivgrönt och svart. Komplettera stålnätspanelerna med taggtråd i rakt utförande eller snett korsutförande.

Vi lämnar alltid 5 års rostskyddsgaranti och
5 års montagegaranti på den här produkten.

Stålnätspaneler kan kompletteras med
elstängsellarm i efterhand.

Vi lagerhåller de vanligaste modellerna
för direktleverans.

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss
för mer information.

Stålnätspaneler forts.

Säkerhet
Komplettera gärna stålnätspaneler med staketlarm för
ökad säkerhet. Vi har en mängd olika säkerhetslösningar att
erbjuda.
Montage
Stålnätspaneler monteras med direktgjutna stolpar
enligt standard. Stolpavståndet ska vara 2,52 m cc, och
minsta håldjup ska vara 600 mm för mellanstolpar och 700
mm för hörn- och ändstolpar.
Komplettera
Ett stängselsystem är inte starkare än sin svagaste punkt.
Var därför noga med att ytterligare öka säkerheten genom
att komplettera panelerna med kraftiga, funktionella
och säkra grindar som kan garantera smidig och
säker inpassage. Vi har flera funktionella industrigrindar som håller måttet, och robusta rotationsgrindar
för reglering av persontrafik.

Skandinaviska

områdesskydd
info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Faktorigatan 3
761 30 Norrtälje

