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Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende
Viking Safe er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt indtryk. De lodrette og vandrette løbende gitterstave er punktsvejset til hinanden i
krydsforbindelser.
Viking Safe paneler
● Lodret tråd: Ø 5 mm
● Vandret tråd: Ø 6 mm (dobbelt)
● Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
● Panellængde: 2510 mm
● Panelhøjde: 630 - 2400 mm (andre højder på forespørgsel)

3 monteringsmetodervv

Alfa

Beta

Speed

Viking Guard hegnsstolper
● Viking Guard Speedstolper
● Viking Guard Alfastolper
● Viking Guard Betastolper
Holder formen og er nemme at montere
Viking Safe har kraftige tråde, der er bukkede og svejset til hinanden i krydsforbindelser, der hjælper med til at holde formen. Dette giver en brugervenlig
montering.

PRODUKTFINESSE
"Superhurtigt at montere over lange strækninger, selv ved hældende terræn. Langtidsholdbart og prisvenligt system".
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ALFA
Alfasystemet består af 60 x 40 stolper, der er forborede til samleelementet til Viking Alfa panelsystemet for at gøre monteringen enklere og
hurtigere. Viking Alfa stolper er tilpasset til paneler der samles på hegnsstolpen, og som takket være udformningen af Viking Alfa stolperne
og deres samleelementer skaber et stærkere hegnssystem.
BETA
Betasystemet består af 60 x 40 stolper, der er forborede til samleelementet til Viking Beta panelsystemet for at gøre monteringen enklere og
hurtigere. Med Viking Beta stolper kan du samle panelerne løbende med et Beta samlingsblik, der gør det muligt at have en fleksibel afstand
mellem stolperne, hvilket gør systemet hurtigere og mere økonomisk at montere, samtidigt med man får et stærkt hegnssystem.
SPEEDFIXING
Stolperne er fremstillet af firkantede rør 60 x 40 mm for største mulig stabilitet. Det unikke ved speedfixing-systemet er, at stolperne er
helt uden boringer. I dette system indgår et plastlåg med kroge, hvorpå panelerne ophænges. Herefter fastgør man panelerne ved hjælp af
speedfixing-beslaget.
SIGMA
Viking Sigma hængselsstolperne supplerer Viking Guard og Viking Safe panelsystemerne. Panelerne i SYSTEM SIGMA hænges op på monteringsbeslag, der findes under hver række af dobbelte vandrette stænger, der monteres ved hjælp af tryklister.

Alfa beslag 60x40
Artikelnr. A5197

Beta samlingsbeslag 8/6/8
Artikelnr. A6109

Låg med krog til 60 x 60 sort
Artikelnr. 3264

U-beslag til 60 x 40 Speedfixing
Artikelnr. A3265
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Låg med krog til 60 x 40 sort
Artikelnr. 3266

U-beslag til 60 x 60 Speedfixing
Artikelnr. A3268
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