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Gitterlåge type 654
En enkel låge til mange formål.
Type 654 anvendes typisk ved indhegninger af private haver, let industri, grønne områder og
lignende opgaver, hvor den enkle opbygning passer sammen med de fleste typer af hegn.
Gitterlågen udføres som en enkel og solid opbygning
af firkantede stålrør, med udfyldning af et stålgitter
med aflange masker (panelhegn type 702).
Lågerne kan kombineres med både trådhegn og
panelhegn, og kan leveres i standardhøjder
svarende til disse hegnstyper.
Type 654 leveres inklusive en cylinderlås med gråt
plasthus og et sort plastgreb som standard. I låsen
er monteret en standard cylinder med 3 styk nøgler.
På grund af placeringen af de justerbare hængsler,
kan lågerammen svinge begge veje, og åbningsretning
afgøres derfor af placeringen af det medfølgende
anslag på anslagsstolpen.
Lågerne leveres med varmgalvaniseret overflade
iht. EN1461 som standard.

Kort fortalt:

Tilvalgsmuligheder:

•

Enkelt design

•

Skinner for tilslutning af hegn.

•

Lang levetid

•

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

•

Minimalt
vedligehold

•

Overflade malet i RAL farver.

•

Stolper med fodplader til fastgørelse med bolte.
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Specifikationer:
Bredde:

100 cm, 125 cm, 150 cm og 200 cm.
Målet svarer til lågerammens bredde (åbning).

Højde:

100 cm, 120 cm, 125 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm, 180 cm og 200 cm.
Ekskl. frihøjde under lågen (5 cm standard).

Ramme:

Af 40x40 mm firkantet stålrør.
Udfyldning af stålgitter Ø6/5/6 mm med 50x200 mm masker.
Gitterets højde er mindre end lågerammens, og er derfor ikke fastgjort
til øverste og nederste rør i lågerammen.
Justerbare hængsler monteres direkte gennem rammens bagkant.
Leveres med varmgalvaniseret overflade iht. EN1461.

Stolper:

Af 60x60 mm firkantet stålrør til bredderne 100 cm og 125 cm.
Af 80x80 mm firkantet stålrør til bredderne 150 cm og 200 cm.
Med påsvejste beslag for montering af justerbare hængsler.
Leveres med varmgalvaniseret overflade iht. EN1461.
For fastgørelse i beton til frostfri dybde som standard.

Åbningsvinkel:

Ca. 110° åbning for bredderne 100 cm og 125 cm.
Ca. 100° åbning for bredderne 150 cm og 200 cm.

Typen af gitterlåge er typisk anvendt som en fritstående løsning, eller i kombination med enten et
trådhegn eller et panelhegn - Standardhøjderne og tilslutningsmulighederne er derfor tilpasset til
standardhøjderne for disse hegnstyper. Ved tilslutning af et trådhegn på lågens stolper, skal
stolpen suppleres med afstivning i hegnets retning.
Lågerne leveres med varmgalvaniseret overflade iht. EN 1461 som standard.
Ved malede overflader, udføres pulverlakeringen ovenpå varmgalvaniseringen.
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.
Ønskes lågen leveret med klatresikring på overkant af lågerammen, udføres dette som en påsvejst
hanekam på rammens rør (kræver minimum 180 cm højde på lågen).
Udføres det tilstødende hegn 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.
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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 (samt eventuelle skinner for
hegnstilslutning).

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.

