VIKING GUARD

STÄNGSELSYSTEM

VIKING GUARD

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande
Viking Guard är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt
intryck. De vertikalt och horisontellt löpande gallerstavarna är punktsvetsade mot
varandra i kryssförband.
Viking Guard Paneler
• Vertikal tråd: Ø 6 mm
• Horisontell tråd: Ø 8 mm (dubbelt)
• Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
• Panellängd: 2510 mm
• Panelhöjd: 630-2430 mm (ytterligare höjder på förfrågan)

3 monterings metoder

Alfa

Beta

Speed

Viking Guard Stängselstolpar
• Viking Guard Speedstolpar
• Viking Guard Alfastolpar
• Viking Guard Betastolpar
Håller form och är lätta att montera
Viking Guard har kraftiga trådar som är bockade och svetsade mot varandra i
kryssförband som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig
uppsättning.mot varandra i kryssförband.

PRODUKT FINESS
"Kraftigt inbrottsäkert system för sluttande
mark, med flera smarta monteringsmetoder"
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VIKING GUARD

ALFA

BETA

SPEEDFIXING

SIGMA

ALFA
Alfasystemet består av en 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Alfa Panelsystem för att göra installationen enklare
och snabbare. Viking Alfa Stolpar är anpassade till paneler som skarvas på stängselstolpen och som tack vare utformningen av Viking Alfa
Stolpar och dess fästelement skapar ett starkare stängselsystem.
BETA
Betasystemet består av 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Beta Panelsystem för att göra installationen enklare
och snabbare. Med Viking Beta Stolpar kan du skarva panelerna löpande med ett Beta skarvbleck som möjliggör flexibelt avstånd mellan
stängselstolparna och gör systemet snabbare och mer ekonomiskt att installera, samtidigt som man får ett starkt stängselsystem.
SPEEDFIXING
Stolparna är tillverkade av fyrkantsrör 60x40mm för bästa stabilitet. Det unika med speedfixing systemet är att stolparna är helt oborrade.
I detta systemet ingår ett plastlock med krokar på vilket gör att man hänger upp panelen i dessa. Sedan fäster man panelerna med hjälp av
Speedfixing beslaget.
SIGMA
Viking Sigma Stängselstolpar kompletterar Viking Guard och Viking Safe Panelsystem. Paneler i SYSTEM SIGMA hängs upp på monteringsfäste som finns under varje rad av dubbla horisontella stänger som monteras med hjälp av trycklister.

Alfa Beslag 60x40
Artikelnr. A5197

Beta Skarvbeslag 8/6/8
Artikelnr. A6109

Lock med krok till 60x60 svart
Artikelnr. 3264

U-beslag till 60x40 Speed Fixing
Artikelnr. A3265

Lock med krok till 60x40 svart
Artikelnr. 3266

U-beslag till 60x60 Speed Fixing
Artikelnr. A3268
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