KIBO stålgitterhegn SGH 30 & 36

Anvendes primært til:

Industrianlæg
Militærområder
Bilforhandlere
Havne

KIBO stålgitterhegn SGH 30 & 36

KIBO Sikring A/S

Key features:

SGH 30/36
- Gedigent gitterhegn med lang levetid

• Gitter af vandrette dobbelte
rundstål og lodrette rundstål
• Kraftige rørstolper
• Specialbeslag
• Mulighed for malet overflade
• Mulighed for pigtråd i top

SGH 30/36 er et stærkt gitterhegn med lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse.
Specialbeslag besværliggør utidig demontage

2430 mm

1830 mm
630 mm
2506 mm

SGH 30/36 fås med malet overflade, så hegnslinjen
falder i ét med omgivelserne. Ved skærpede krav til
sikkerheden kan hegnet desuden udstyres med to
rækker pigtråd i top.

SGH 30 og 36 fra KIBO Sikring er et robust stålgitterhegn med lang levetid. SGH 30/36 kræver minimal vedligeholdelse i forhold til fx fletvævshegn og er et af de stærkeste hegn på
markedet. Derfor bruges SGH 30 og 36 typisk i industrien, på havne og hos bilforhandlere til
afgrænsning af et begrænset område. SGH 30 og 36 er desuden udstyret med specialbeslag
og sikringsskruer, der gør utidig demontage vanskeligt.
Gitterhegnet leveres som standard i varmforzinket stål og er forsynet med vandrette
dobbelte rundstål og lodrette rundstål, der tilsammen danner et stærkt gitter med masker
i størrelsen 50 x 200 mm. Gitteret monteres til stolpen med specialbeslag af varmforzinket
stål og rustfrie specialskruer.
Ved skærpede krav til sikkerheden kan SGH 30 og 36 med en hegnshøjde på 1830 mm og
derover, leveres med to rækker pigtråd, hvilket gør hegnet ekstra svært at forcere.
Hegnet leveres i moduler på 2500 mm i varierende højder og kan også leveres malet i en
nærmere defineret RAL-farve, så det passer godt til omgivelserne.
Eventuelle låger og porte kan leveres med gitterudfyldning, der matcher gitterhegnet.
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Tekniske specifikationer
SGH 30:	Vandrette dobbelte ø8 mm rundstål og lodrette 6 mm rundstål
danner gitter med maskestørrelse 50 x 200 mm.
Gitre højere end 1030 mm er forsynet med ca. 30 mm afskårne 		
gitterender i overkant.

SGH 36:

Vandrette dobbelte ø6 mm rundstål og lodrette 5 mm rundstål 		
danner gitter med maskestørrelse 50 x 200 mm.
Gitre højere end 1030 mm er forsynet ca. 30 mm afskårne
gitterender i overkant.

Længde:

2506 mm

Højde:

630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230,
2430 mm

Stolpe:

Firkantstolpe 60x40x2 mm med vejrbestandig plastafslutning i 		
top. Stolperne nedstøbes/neddrives pr. ca. 2520 mm

Montage:

Gitter monteres til stolpe vha. specialbeslag af plast og rustfri 		
specialskrue

Overfladebehandling:

Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461

Optioner:

Overflade: Standard + lakering
Varmforzinking + primer + dækmaling, plastmaling
Standard RAL-farver
7016 - antrasit
6005 - grøn
7030 - grå
9010 - hvid
Option: Alle øvrige RAL-farver
Pigtråd: Ved hegnshøjder på 1830 mm og derover

Med forbehold for ændringer

kan hegnet leveres med 2 rækker pigtråd i top.
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