Locinox slutblik SAKL
Til låsekasser i svingporte
Standard slutblik for anvendelse sammen med låse
til svingporte og låger (som type LAKQ ).
Fremstillet af rustfrit stål, og leveres inklusive
Quick-Fix fastgørelse for firkantede aluminiums–
eller stålrør 40-60 mm bredde.
For montering på runde profiler, skal adapterplade
anvendes under slutblikket.

Kort fortalt:


Enkel montering



Solid opbygning



For udendørs brug

Alternativer:


For elektrisk betjening af låsen, anvendes elektrisk
slutblik 12V type Modulec.



Adapterplade 3019LA for runde profiler.

ISHØJ HEGN er en landsdækkende, familieejet produktions-,
handels- og servicevirksomhed med rødder helt tilbage til
1919. Gennem alle år har vi været markedsførende inden for
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hegnsmateriale, hegnsopsætning, områdesikring, adgangskontrol, porte og låger.
ISHØJ® er virksomhedens logo og er registreret som vores
varemærke. Det blå ISHØJ-skilt, som sidder på utallige hegn og
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porte i hele landet, er din garanti for høj kvalitet, god service og
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lang levetid. ISHØJ HEGN tilbyder en lang række produkter
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ster i at lave individuelt tilpassede løsninger til et bredt kunde-

indenfor hegn, områdesikring og adgangskontrol. Vi er specialisegment – lige fra private hjem til komplekse erhvervsløsninger.

Vi tilbyder mange forskellige typer af hegn og er især kendt for
vores trådhegn, panelhegn og byggepladshegn. Herudover
tilbyder vi montage af manuelle og automatiske porte, låger,
bomme og pullerter, støjhegn, TV-overvågning, adgangskontrol
og andre effektive former for områdesikring.

Fra start til slut.
Går du med tanker om hvordan en ny
opgave eller et nyt projekt skal udføres.
Hvilke typer af hegn eller porte, vil give den
bedste løsning til det ønskede formål(?)
Så er du velkommen til at kontakte en af
vores konsulenter, som gerne vil hjælpe
dig med at svare på spørgsmål, samt
komme med gode råd og eventuelt
tekniske forslag.
Ud fra de aftalte valg, kan vi fremsende et
uforpligtende tilbud, der inkluderer alle de
valgte løsninger i forbindelse med levering
og udførelse af den samlede opgave.
Opgaverne udføres af vores erfarne
montører, som sørger for at materialerne
placeres og opsættes til det aftalte

tidspunkt, og i henhold til den indgåede
aftale da opgaven blev bestilt.
Alt sammen, så den færdige løsning
ender med et tilfredsstillende resultat.

