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Bodsystem - fleksibelt system for trygg oppbevaring
Vi tilbyr 4 ulike lagersystem, der krav til sikkerhet og innsyn avgjør hvilken modell du bør gå for. Uansett
hvilken type du velger leveres alle med forsterket dør og variantene kan kombineres med hverandre.
Veggene kan enkelt tilpasses takhøyden, og kan utstyres med nettingtak hvis takhøyden overstiger 3,5 m.
Garda Sportsbod F, FK og FK+ er 3 ulike type boder med nettingvegger.
Modell F er vår enkleste variant, og den som vil være egnet for de aller
fleste behov. FK har et kraftigere rørformet design på både dør og vegger
og derfor mer stabil og sikker. FK+ er produktestet og godkjent i henhold
til SFF standard for innbruddssikker bodinnredning. Den har forsterkede
hengsler, beslag, dører og vegger.

Garda Sportsbod FP leveres med solide, tette vegger og er utviklet
for områder med høye krav til sikkerhet og stabilitet, og der man
ikke ønsker innsyn. Ved takhøyde på over 3,2 m kan det monteres
nettingtak.

Garda Sykkelstativ gir praktisk oppbevaring
av sykler og kommer i mange ulike varianter,
alt fra plass til 2 til opptil 16 sykler. Tilpasset
både innendørs og utendørs bruk. Plassen
avgjør valget av sykkelstativ og med vår
hjelp sørger vi for at sykkeloppbevaringen
din blir maksimert. Vi har løsninger for
innfestning av stativ i gulv eller vegg samt
frittstående løsninger
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Nettingvegger - fleksibel avgrensning og maskinsikring
Garda X-Store 2.0 er vår løsning for fleksible nettingvegger til bruk i industri og på lager. Den skaper
trygge miljøer som er enkle å jobbe i. Den store fleksibiliteten i systemet gjør at du kan velge å benytte
det som skillevegg eller komplett inngjerding med dør. Du kan på en enkel måte endre og utvide
løsningen. X-Store gir derfor mange kombinasjoner og bruksområder, der du kan være trygg på at du får
et system som passer dine behov både i dag og i fremtiden.
Panelene er tilgjengelig i 3 ulike høyder og
6 bredder. Ved å bruke føtter, stolper og
forlengere kan du skreddersy en løsning akkurat
slik du ønsker. Velg mellom nettingpanel,
gjennomsiktige plastvegger eller tette
veggplater

Garda X-Store har 3 ulike låsevarianter på
dørene. Enkleste variant er hengelås-braketter
for bruk sammen med hengelås. Med snaplåsen
lukkes døren med et enkelt trykk og holdes
lukket av den innebygde låsen. Tredje variant er
dør med sylinderlås.
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Systemet har mange varianter når det kommer
til dører, alt fra for enkel- og dobbelhengslet
dør, skyvedører (enkel, dobbel, trippel) til doble
overlappende skyvedører. Velg type ut fra
tilgjengelig plass og hvilken åpeningsbredde det
er behov for.

