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Garda Vektblokk - fyllbare plastfundament
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Fyllbare plastfundament til alle typer byggegjerder
med bredde 3,5 m - gir en solid gjerdelinje
Høy vekt på 320 kg gir ekstra stabilitet og økt sikkerhet
Tåler vindstyrke på opptil 25 m/s
Bredde kun 38 cm - maksimal plassutnyttelse
Ideelle ved sikring f.eks. langs fortau - høy synlighet
og slipper bruk av støttestag/vindsikring
Fylles med vann eller sand
Kan roteres 45 grader
Standardfarger er rød og gul, men kan leveres i
den fargen man ønsker
Benytt refleksbånd/LED-lys for ekstra synlighet

Art. nr. 1608 (rød) / 1609 (gul)

Hvert element er 1750 mm langt, med høyde
fra 300 mm til 600 mm på det høyeste. Montert sammen har elementene en lengde på 3,5
m, som passer alle standard byggegjerder.

Høy vekt på 320 kg pr komplett sett når fylt
opp. Unik stabilitet med tanke på den smale
bredden på 38 cm. Kan roteres 45 grader.

Tekniske data
Mål (høyde x lengde):

300-600 mm x 1750 mm (ett element)

Vekt:

320 kg pr to element når fylt opp - 14 kg (tom)

Påfyllingspunkt:

Ø75 mm

Tømmepunkt:

Ø50 mm

Antall på pall:

20 element pr pall (10 komplette sett)

Tilbehør (kontakt oss for info om ytterligere tilbehør)
Art.nr. 1000
Art.nr. 1001
Art.nr. 1030
Art.nr. 1051
Art.nr. 1002
Art.nr. 1005
Art.nr. 1006
Art.nr. 1007
Art.nr. 1670
Art.nr. 1850
Art.nr. 1098
Art.nr. 1080
Art.nr. 1026
Art.nr. 1034

Garda Byggegjerde F2 Basis
Garda Byggegjerde F2 Smartpanel (avrundet topp)
Garda Byggegjerde F2 Lux (ekstra godstykkelse)
Garda Byggegjerde F3 Lux (ekstra godstykkelse og horisontalt stag)
Garda Byggegjerde F3 Smartpanel Anticlimb (avrundet topp, vertikalt stag, klatresikre masker)
Festeklammer
Securityklammer
Securitynøkkel for å feste/åpne securityklammer
Refleksbånd i høyfluoriserende plast, rødt/gult
LED-stripe på trommel, 25 m
Transportpall KP30 for gjerder, føtter, klammere
180 kg 3530x1150x240 mm
Transportpall TP30 for gjerder
110 kg
Dekkduk PVC med valgfri profilering
1750x3400 mm
Dekkduk hvit, tett plast
1760x3400 mm

20 element pr. pall, 10 av hver farge
(10 komplette sett).
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