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Balusterport type 661
Enkelt design med runde balustre.
Balusterporten type 661 er en kraftig og solid svingport, udført af stålprofiler med en udfyldning af
lodrette runde balustre, monteret inde i lågerammen.
Porte type 661 kan anvendes til mange formål, som for eksempel til indhegning af private haver,
industrigrunde, grønne arealer eller offentlige anlæg m.m.
Portene leveres som komplette løsninger med justerbare hængsler, skudrigler til fasthold i både
åben og lukket position, samt en cylinderlås inklusive en dråbeformet standard cylinder med tre
styk nøgler og greb.
Type 661 port leveres i varmgalvaniseret
udførsel som standard. Mod tillægspris kan
den også leveres malet i flere forskellige
RAL farver.
Fra og med højden 180 cm kan der på
rammernes overkant monteres klatresikring
som tilvalg (tillægspris).
Til brug ved børneinstitutioner og
lignende, kan portene også leveres
med reduceret balusterafstand
for at undgå klemningsfarer.

Kort fortalt:

Tilvalgsmuligheder:

•

En kraftig svingport

•

Tilslutningsskinner til andre typer af hegn.

•

Et klassisk design

•

Reduceret afstand mellem balustre.

•

Mange kombinationer

•

Tilsvarende balusterhegn type 380 eller 382.

•

Kræver minimalt vedligehold

•

Elektrisk drevet port automatik.

•

Kombi-port med ulige fordeling af rammebredder.
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Specifikationer:
Bredder (Samlet rammebredde ekskl. luft ved hængsler og anslag):
200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 cm.
Højder (Ramme højde ekskl. luft i bunden):
80 – 100 – 120 – 125 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200 – 220 – 240 – 250 cm.
Ramme:
Dimensionen på stålrøret afhænger af portens størrelse (BxH).
De mindste størrelser udføres af 40x40 mm firkantrør, mens de fleste mellemstørrelser udføres
af 50x50 mm firkantrør og de største af rammerne udføres af 60x60 mm firkantrør.
(Kontakt os venligst, for oplysninger om en konkret størrelse)
Rammen leveres med svejste beslag for justerbare hængsler.
Udfyldning:
Højde 80-200 cm af runde balustre Ø 25 mm rør pr. 150 mm c/c (tilpasset afstand).
Højde 220-250 cm af runde balustre Ø 30 mm rør pr. 150 mm c/c (tilpasset afstand).
Balustrene fordeles og svejses fast indvendigt i portens rammer.
Stolper:
Dimensionen på stålrøret afhænger af portens størrelse (BxH).
De mindste størrelser leveres med stolper af 80x80 mm firkantrør, mens de til fleste
mellemstørrelser leveres i størrelsen 100x100 mm til 120x120 mm firkantrør, og de største porte
leveres med 150x150 mm firkantrør (Kontakt os venligst, for oplysninger om en konkret størrelse).
Stolper leveres med svejste beslag for justerbare hængsler.
Stolper leveres som standard beregnet for faststøbning til frostfri dybde.
Låsekasse:
Porten leveres som standard med en komplet Locinox cylinderlås.
Låsen leveres inklusive dråbeformet standard cylinder, tre styk nøgler og dørgreb.
Anslag til låsen, samt skudrigler til fasthold i åben- og lukket stilling fastboltes på rammer.
Overfladebehandling:
Ramme og stolpe varmgalvaniseres efter forarbejdning iht. EN1461.
I malet udførsel påføres den valgte RAL farve efter galvanisering.
Åbning:
Portrammerne kan ved åbning dreje ca. 180° rundt.
Korrekt åbningsretning på porten skal oplyses ved bestilling (er ikke vendbar).
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Alle porte type 661 fremstilles til ordre.
Som tilvalg kan portene også fremstilles på specialmål, for eksempel ved placering i en
muråbning. Andre typer af fastgørelse af portene er også muligt, for eksempel ved montering på et
betondæk eller ved montering på en mur.
Ved reduceret balusterafstand ændres afstanden til ca. 110 mm c/c.
Tilslutningsskinner kan leveres både for trådhegn og panelhegn i gældende standardhøjder.
Ved tilslutning af balusterhegn anvendes monteringsbeslag for den valgte hegnstype.
Ved tilvalg af port automatik, fremstilles porten til dette formål med ændret hængsels placering,
kraftigere stolper og bortfald af mekanisk aflåsning m.m.

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.

