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Hånd- og knæliste type 316
Den klassiske enkle afspærring

Afspærringer med hånd– og knælister kan benyttes til mange forskellige formål.
To vandrette stålrør monteret i præfabrikerede
samlebeslag med en samlet højde på 100 cm
over terræn.
Stolper fastgøres pr. 250 cm (maks.).
Både lodrette og vandrette rør udføres af
runde stålrør i dimensionen Ø48 mm.
Alle rør og samlebeslag leveres i
galvaniseret udførsel.
Hele afspærringen samles på stedet.

Kort fortalt:

Tilvalgsmuligheder:

• Enkel opbygning

• Mange forskellige typer af samlebeslag.

• Mange
variationer

•

Kan tilpasses på stedet.

•

Påklæbet refleksbånd.

• Minimalt
vedligehold
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Specifikationer:
Højde:

100 cm til overkant af håndliste.
50 cm til overkant af knæliste (standard).

Dimensioner:

Alle rør udføres af Ø48 mm runder stålrør.

Samlinger:

Alle samlinger udføres med præfabrikerede samlebeslag, der fastboltes
på ender af stålrør.

Overflade:

Stålrør og samlebeslag leveres i varmgalvaniseret udførsel.

Om os:
ISHØJ HEGN A/S er en landsdækkende,
familieejet produktions-, handels- og

Fra start til slut.
Går du med tanker om, hvordan den nye opgave eller et nyt
projekt skal udføres? - Hvilke typer af hegn eller porte, vil give
den bedste løsning i forhold til det ønskede formål(?)

servicevirksomhed med rødder helt tilbage til
1919. Gennem alle år har vi været
markedsførende inden for
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 porte i hele landet, er
din garanti for høj kvalitet, god service og lang
levetid. ISHØJ HEGN tilbyder en lang række
produkter indenfor hegn, områdesikring og
adgangskontrol. Vi er specialister i at
lave individuelt tilpassede løsninger til et bredt
kundesegment – 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.

Vi tager forbehold for evt. fejl i indholdet af brochuren, samt
forbeholder os ret til ændringer i tekniske specifikationer m.m.
uden forudgående varsel.
Indholdet (tekster m.m.) i brochuren tilhører ISHØJ HEGN A/S
og må ikke gengives uden forudgående aftale.

Så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte en af vores
konsulenter, som står klar til at hjælpe dig med at svare på
spørgsmål, samt komme med gode råd og eventuelle
løsningsforslag.
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.

