
Tilbehør (kontakt oss for info om ytterligere tilbehør)
Art.nr. 1004  Komposittfot i PVC, tung type 26 kg 680x250x140 mm
Art.nr. 1092  Komposittfot i PVC, med gule ender 18 kg 780x290x140 mm
Art.nr. 1026  Betongfot 36 kg 620x220x130 mm
Art.nr. 1005  Festeklammer
Art.nr. 1006  Securityklammer 2 mm
Art.nr. 1007  Securitynøkkel for å feste/åpne securityklammer
Art.nr. 1098  Transportpall KP30 for gjerder, føtter, klammere 160 kg 3530x1150x240 mm
Art.nr. 1080  Transportpall TP30 for gjerder 110 kg
Art.nr. 1670  Refleksbånd i høyfluoriserende plast, rødt/gult
Art.nr. 1071  Støttestag 1,9 kg
Art.nr. 1011  Festepinne for støttestag 1071
Art.nr. 1052  Løftesikring 0,4 kg
Art.nr. 1026  Dekkduk med valgfri profilering 1750x3400 mm
Art.nr. 1619  Dekkduk m/hekkmotiv, rull á 20 m 1850x20000 mm

Tips! Benytt en av våre paller for rask og 
effektiv transport/lagring av dine byggegjerder. 
Du unngår skader og øker levetiden på 
gjerdene. 

PRODUKTDATABLAD
Byggegjerde

Garda Byggegjerde F3 Lux

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!

•	 Benyttes for sikring av byggeplass,                      
arrangementer etc.

•	 Horisontalt stag gjør gjerdet ekstra sterkt
•	 Hjørneplater for ytterligere forsterkning
•	 Lux-versjon har ekstra godstykkelse som gjør       

det mer solid
•	 Høy vekt gir ekstra styrke og holdbarhet
•	 Utførelse i pregalvanisert stål
•	 Maskinproduksjon med ekstra sikring av sveiseskjøter
•	 Enkel håndtering og montasje
•	 En rekke tilbehør er tilgjengelig

Art. nr. 1051
Tekniske data
Mål (høyde x lengde): 2000x3452 mm (Sammenkoblet: 2000x3500 mm) 
Masker (høyde x lengde): 262x100 mm
Tråder: Ø3,2 (vertikal) / Ø3,2 (horisontal)   
Vekt: 17,6 kg
Rørdimensjon: Ø40 mm (vertikal), Ø30 mm (horisontal)
Godstykkelse: 1,2 mm

Hjørneplater forsterker og stiver opp gjerdet. 
Ved direktelevert bil fra fabrikk, leveres 
gjerdene med deres logo på gjerdeskiltet.

Fyllbare plastfundament gir ekstra stabilitet 
og er plasseffektive. Tåler sterk vind og gir høy 
synlighet. Ideelle i sentrumsnære områder 
og påkrevd av Undervisningsbygg Oslo ved 
arbeid der skole er i drift.

Utnytt gjerdene til egenprofilering eller å 
informere. Velg standard varslingsinfo eller vi 
kan hjelpe deg med eget oppsett.

SmartWeld-panel: Avrundet ende gir 70 % sterkere sveiseskjøter 
enn tradisjonelle panel, testet for belastning med 500 kg trykk, 
hver enkelt tråd er sveiset på for å gi ekstra styrke og kvalitet.
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