PRODUKTDATABLAD
Byggegjerde

Garda Byggegjerde B2 Tett
•
•
•
•
•
•
•

Tette byggegjerder skjermer for innsyn
Perfekt å bruke i sentrale bystrøk
Hindrer at det kommer steinsprut og skitt inn på
byggeplassen
Klatresikre, hindrer uvedkommende å komme inn
på området
Hvitlakkert korrugert flate i pregalvanisert stål
Solid utførelse for lang levetid
Må benyttes sammen med støttestag eller evt.
fastmonteres for sikring mot vind.

Art. nr. 1046
Tekniske data
Mål (høyde x lengde):

1980x2140 mm (Sammenkoblet: 1980x2200 mm)

Platetykkelse:

5 mm (kan også leveres med opptil 8,5 mm tykkelse)

Vekt:

26,6 kg

Rammedimensjon:

Ø38 mm (vertikal) / 35x42 mm (horisontal)

Tilbehør (kontakt oss for info om ytterligere tilbehør)
Tette byggegjerder er en ideell løsning for
sentrale bystrøk. De kan med fordel fastmonteres, f.eks. til betongfundament, ved
lengre prosjektperioder.

Windbreaker

Klikk-stag

Tette byggegjerder gir ekstra vindfang, og for
best sikring anbefaler vi vårt Wind Breakersystem med betongheller som motvekt.
Alternativt har vi klikk-støttestag som også gir
god vindsikring.

Art.nr. 1004
Art.nr. 1022
Art.nr. 1049
Art.nr. 1079
Art.nr. 1005
Art.nr. 1006
Art.nr. 1007
Art.nr. 1062
Art.nr. 1095

Komposittfot i PVC (Garda standard, tung type)
Betongfot
Komposittfot tilpasset Støttestag klikk (art.nr. 1062)
Festeklammer til B2 Tett. Ekstra solid.
Festeklammer for støttestag
Sikkerhetsklammer for støttestag
Nøkkel for å feste/åpne sikkerhetsklammer
Støttestag klikk, plate (brukes sammen med 1095)
Støttestag klikk, stang (brukes sammen med 1062)

Art.nr. 1601
Art.nr. 1602
Art.nr. 1603
Art.nr. 1607
Art.nr. 1604
Art.nr. 1047
Art.nr. 1098

Wind Breaker Zero Trip Foot
Wind Breaker Bottom Tube
Wind Breaker Block Tray
Wind Breaker Stabiliser
Betonghelle
Transportpall TP30 Kort for gjerdebredde på 2,2 m
Transportpall KP30 for gjerder, føtter, klammere

26 kg 680x250x140 mm
33 kg 620x220x130 mm
18 kg
2 mm
2 mm

28 kg 500x500x50 mm
87 kg 2298x1180 mm
180 kg 3530x1150x240 mm

Tips! Benytt en av våre paller for rask og
effektiv transport/lagring av dine byggegjerder.
Du unngår skader og øker levetiden på
gjerdene. Vår TP30 Kort er tilpasset B2gjerdene, og andre gjerder med samme bredde.
Vi har også KP30 som går til alle gjerder opp
til 3,5 m bredde.

Gjerdene kan stives opp ytterligere ved å
montere fast et ekstra rør på baksiden.
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