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Gitterlåge type 630
En solid låge i klassisk design.
Den traditionelle gitterlåge fremstillet af runde rør, med pressegitter monteret inden i rammen som
udfyldning. Lågen og de tilhørende stolper er fremstillet af kraftige runde stålrør, med bukkede
hjørner i lågerammen og
svejst buet top på stolperne.
Type 630 leveres med Locinox
låsekasse inklusive greb, og
en standard låsecylinder med
3 stk. nøgler som standard.
Anvendelsesmulighederne er
utallige - f.eks. til private haver,
industri, boligselskaber, børneinstitutioner, offentlige arealer
eller infrastruktur.
Stolpe- og rammedimensionerne varierer afhængigt af lågens størrelse.
Lågen leveres med faste hængsler, og åbningsretningen kan derfor ikke ændres efterfølgende.
Stolper fastgøres i beton til frostfri dybde som standard.

Kort fortalt:

Tilvalgsmuligheder:

•

Klassisk design

•

Skinner for tilslutning af trådhegn.

•

Lang levetid

•

Stolper med fodplade for fastgørelse med bolte.

•

Solid låge

•

Klatresikring på overkant af ramme (min. 180 cm højde).

•

Med malet overflade i RAL farver.
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Specifikationer:
Bredder:

100 cm, 125 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm og 250 cm.
Opgivet bredde er lågens åbningsbredde.

Højder:

80 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm og 250 cm.
Ekskl. frihøjde under lågen (5 cm standard).

Højde

Lågernes dimensioner varierer afhængigt af lågens størrelse.
Skemaet viser de respektive dimensioner for henholdsvis ramme og stolper.

80 cm

100 cm

125 cm

150 cm

180 cm

200 cm

250 cm

100 cm

Ø42 mm
Ø90 mm

Ø42 mm
Ø90 mm

Ø42 mm
Ø90 mm

Ø48 mm Ø48 mm Ø48 mm Ø48 mm
Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm

125 cm

Ø42 mm
Ø90 mm

Ø42 mm
Ø90 mm

Ø42 mm
Ø90 mm

Ø48 mm Ø48 mm Ø48 mm Ø48 mm
Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm

150 cm

Ø42 mm Ø42 mm Ø42 mm Ø48 mm Ø48 mm Ø48 mm Ø48 mm
Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm

200 cm

Ø42 mm Ø42 mm Ø42 mm Ø48 mm Ø60 mm Ø60 mm Ø60 mm
Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm Ø114 mm Ø140 mm Ø140 mm Ø140 mm

250 cm

Ø48 mm Ø48 mm Ø48 mm Ø60 mm Ø60 mm Ø60 mm Ø60 mm
Ø140 mm Ø140 mm Ø140 mm Ø140 mm Ø140 mm Ø140 mm Ø168 mm

Bredde

Gitterlågerne fremstilles og leveres til hver specifikke opgave - dvs. at lågernes åbningsretning,
størrelse og montagemetode ikke kan ændres efterfølgende.
Typen af gitterlåge er typisk anvendt som fritstående løsning, eller i kombination med et trådhegn.
Standardhøjderne og tilslutningsmulighederne er derfor tilpasset til standardhøjderne for trådhegn.
Ved tilslutning af et trådhegn på lågens stolper, skal stolpen suppleres med afstivning i hegnets
retning. Ønskes der en gitterlåge for anvendelse sammen med et panelhegn, anbefales derfor
brug af f.eks. type 650.
Skal lågen monteres på et hårdt underlag, som f.eks. et betondæk kan lågen bestilles med stolper
på fodplade til fastgørelse med bolte.
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Lågerne kan også bestilles på specialmål, hvis de mulige standardstørrelser ikke kan bruges til
den aktuelle opgave. Åbningsbredder på mindre end 100 cm anbefales dog ikke, da reduceringen
vil forringe lågens betjening/ anvendelse.
Ønskes lågen leveret med klatresikring på overkant af lågerammen, udføres dette som runde
pigge Ø10x50 mm, svejst på rammen pr. 60 mm c/c (kræver minimum 180 cm højde på lågen).
Udføres et tilstødende trådhegn med pigtråd, bør lågen blive fremstillet med mulighed for
tilslutning af dette. Enten som forlængede stolper ved pigtråd lige op, eller som vinkelbeslag ved
skrå pigtråd.
Lågerne leveres med varmgalvaniseret udførsel iht. EN 1461 som standard.
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250 cm
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Skråstiver længde

Justerbare hængsler

125 cm

Beslag for pigtråd

100 cm

Hegnsskinne

80 cm

Overfald

Højde

Klatresikring

Til type 630 kan der leveres flere typer af tilbehør, med begrænsninger relateret til lågens højde.
Skemaet viser kombinationsmuligheder med tilvalgsprodukter (= anbefales ikke).

200 cm
200 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm

Skinner for hegnstilslutning udføres af 40x4 mm fladstål og svejses på stolpen i retning som den
oplyste hegnslinje (kan ikke flyttes efterfølgende). Skinner udføres med præfabrikerede huller for
fastgørelse af skråstivere og trådhegn i højde svarende til lågens højde.
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Udfyldning udføres af et varmgalvaniseret pressegitter med 45x45 mm masker udført af 4,0 mm
tråd, monteret på Ø10 mm rundjernsramme. Pressegitrene fastgøres indvendigt i lågerammen
med rustfrie pressegitterkroge (antallet af fastgørelsespunkter varierer afhængigt af størrelse på
lågeramme). Pressegitteret monteres i rammen med retside, svarende til lågens udvendige side.
Ved låsekassens placering udføres gitteret med udskæring svarende til låsekassens udformning.
Lågernes opgivne højde er ekskl. 50 mm frihøjde under lågerammen (standard) - de opgivne
bredder svarer til bredden på lågerammen (åbning). For lågens samlede udvendige bredde, skal
stolper og afstand ved hængsler m.m. derfor lægges til de oplyste mål.

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.

