KIBO stålgitterhegn SGH 64

Anvendes primært til:

Skoler og institutioner
Industri- og havneanlæg
Offentlige anlæg

KIBO stålgitterhegn SGH 64

KIBO Sikring A/S

Key features:
• Kraftige rørstolper nedstøbes i
terræn.
• Vandrette og lodrette rundstål
• Specialbeslag giver solid befæstigelse

Stærkt og stabilt stålgitterhegn til fornuftig pris
- et godt alternativ til fletvævshegn

Stålgitterhegnet, SGH 64, fungerer som en stærk og enkel afgrænsning til et specifikt område. Her er et boligområde
med legeplads indrammet af det neutrale hegn, der falder naturligt ind i omgivelserne.

SGH 64 fås i varierende højder. Ved skærpede
krav til sikkerheden kan hegnet med en højde på
miniumum 203 cm forsynes med skråudliggere, eller
som her lige op, for 2 rækker pigtråd. Dét gør hegnet
ekstra svært at forcere.

2030 mm
1730 mm
1530 mm
1230 mm

2504 mm

Stålgitterhegn SGH 64 fra KIBO Sikring er en hegnstype, der yder god beskyttelse af et
område uden at kompromittere æstetikken i omgivelserne.

Gitteret monteres til stolpen med specialbeslag
af varm-forzinket stål og rustfrie specialskruer.
Specialbeslagene gør det svært for ubudne gæster
at demontere hegnet, mens gitterets konstruktion
gør det umuligt at forcere.

KIBO Brandsikring A/S
Agerhatten 27 B st. th.
5220 Odense SØ
CVR-nr. 35630228

KIBO Sikring A/S
Energivej 1
6933 Kibæk
CVR-nr. 67382110

SGH 64 er et moderat kraftigt stålgitterhegn, der især anvendes i forbindelse med offentlige
bygninger og anlæg samt inden for dele af industrien. Ved skærpede krav til sikkerheden
kan hegnet forsynes med skråudliggere med 45 graders vinkel i top for 2 rækker pigtråd. Dét
gør hegnet ekstra svært at forcere.
Det stabile gitterhegn består af vandrette og lodrette rundstål, der danner gitter med afskårne gitterender i overkant. Maskestørrelsen i gitteret er på hhv. 50x200 og 50x50 mm.
Gitterelementerne, der er varmforzinkede, leveres i moduler på 2504 mm i varierende højder.
Derudover kan de leveres malet i en nærmere defineret RAL-farve.

KIBO Sikring A/S
Niels Bohrs Vej 23, 2. sal
8660 Skanderborg

KIBO Sikring A/S
Salbjergvej 37
4622 Havdrup

Telefon: 70 10 70 77
Web: kibosikring.dk
Email: kibo@kibo.dk

KIBO stålgitterhegn SGH 64

KIBO Sikring A/S

Tekniske specifikationer
Konstruktionsprincip:

Vandrette dobbelte ø4 mm rundstål og lodrette 4 mm rundstål 		
danner gitter med maskestørrelse på henholdsvis 50x200 og 		
50x50mm.
Gitrene er forsynet ca. 30 mm afstkårne gitterender i
overkant - ved H123 og H153 monteres gitrene så
gitterenderne vendes nedad.

Længde:

2504 mm

Højde:

1230, 1530, 1730 og 2030 mm

Antal fixeringer
til stolpe:

2, 3, 3 og 4 stk.

Montage:

Gittter monteres til stolpe via rustfri M6 u-bøjle, rustfri
bagplade samt 2 stk. knækmøtrikker, der hindrer demontage.

Stolpe:

Firkantstolpe 60x40x2 mm med vejrbestandig plastafslutning i 		
top. Stolperne neddrives til frostfri dybde pr. ca. 2520 mm

Overfladebehandling:

Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461

Optioner:

Overflade: Standar + lakering
Varmforzinking + primer + dækmaling, plastmaling
Standdard RAL farver
7016 - antrasit
6005 - grøn
7030 - grå
9010 - hvid
Option: Alle øvrige RAL farver

Med forbehold for ændringer

Skråudligger: Ved hegnshøjder på 2030 mm kan hegnet leveres 		
med skråudligger med 45° vinkel i top for 2 rækker pigtråd
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