Kulräcke & kulräcke Flex
Kulräcket är ett lättmonterat räcke för offentliga miljöer. Det kan trappas och monteras även
i lutande terräng.
Konstruktionen är mycket robust och räcket har lång livslängd
och tål stora påfrestningar.
Kulräcke
Kulräcket är som standard varmförzinkat och har stolpar med
76 mm diameter, höjd 1486 mm. Handledarna är Ø 48 och
1860 mm långa. Vid stor höjdskillnad används handledarhylsor
för trappning, och dessa används också för avvinkling av räcket. Stolparna kan gjutas fast eller monteras i markfundament.
Handledarhylsorna monteras med medföljande självgängande
skruv.
Kulräcke Flex
Kulräcke Flex är ett lättmonterat och flexibelt räcke för offentliga miljöer. Dess flexibilitet gör att det kan monteras i trappor,
sluttningar och ojämn terräng. Stolparna har Ø 76 mm alternativt Ø 48 mm, höjd 1400 mm. Handledare Ø 48 mm finns
i längder om 2, 4 och 6 meter som kan monteras enkelt eller
dubbelt. Räcket har förborrade hål för handledarkroken, vilket
gör det enkelt och snabbmonterat.

Kulräcke
•
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•
•

Höjd: 950 mm
Universalstolpe ø76 mm		
Mittstolpe ø76 mm
Ändstolpe ø76 mm
Handledare ø48 1950 mm
Material:Stål, varmförzinkat
Färg: VFZ som standard, svart som tillval

Kulräcke Flex
•
•
•
•
•
•
•

Stolpe ø48			
Stolpe ø76
Handledare ø46, 2000 mm
Handledare ø46, 3000 mm
Handledare ø46, 4000 mm
Handledare ø48, 6000 mm
Färg: VFZ som standard, svart som tillval

Skandinaviska

områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd AB Kontakta oss!
www.skandinaviska.nu
Telefon: 08-500 11 530
www.stangselbutiken.se
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm Kontor / Norrtälje
Kilowattvägen 12
Södra kustvägen 30
136 44 Handen
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra

Kulräcke forts.
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