VIKING SAFE

STÄNGSELSYSTEM
PANEELIJÄRJESTELMÄ

PORTUGAL
VIKING
SAFE
GUARD

Vahva, turvallinen ja kaunis katsella
Portugal Guard on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaikutelman. Pysty- ja vaakasuorat täytteen ristikkäistangot on pistehitsattu toisiinsa.

Kolme asennustapaa

Viking Safe -paneelit
● Pystylanka: Ø 5 mm
● Vaakalanka: Ø 6 mm (kaksinkertainen)
● Siilmäväli: 50/200 tai 100/200 mm
● Paneelin pituus: 2510 mm
● Paneelin korkeus: 630-2430 mm (tätä korkeampia erikoistilauksesta)
Alfa

Beta

Speed

Viking Guard -aitapylväät
● Viking Guard Speed -pylväät
● Viking Guard Alfa -pylväät
● Viking Guard Beta -pylväät
Säilyttää muotonsa ja on helppo asentaa
Viking Safen langat ovat vahvat. Ne on taivutettu ja hitsattu toisiinsa ristikon muotoon, mikä jäykistää aidan pysymään muodossaan. Tämä on käyttäjälle turvallinen rakenne.

TUOTTEEN EDUT
"Huippunopeaa asentaa pitkiä osuuksia myös
kaltevaan maastoon. Pitkäikäinen ja hintansa
arvoinen aitausratkaisu".
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ALFA

BETA

SPEEDFIXING

SIGMA

ALFA
Alfa-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Alfa-paneeleiden kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta. Viking Alfa-pylväät ovat valmiiksi yhteensopivat paneelien liittämistä varten. Pylväiden ja kiinnityselementtien muotoilun ansiosta saadaan vahvempi aitaus
BETA
Beta-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Beta-paneeleiden kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja
nopeuttaa asennusta. Viking Beta -pylväiitä käytettäessä voit liittää paneeleita peräkkäin erityisten liitoslevyjen avulla. Näin pylväiden väliä
voidaan vaihdella. Tämän ansiosta asennus on nopeampaa ja tulee halvemmaksi aitarakenteen vahvuudesta silti tinkimätä.
SPEEDFIXING
Rakenteen parhaan jäykkyyden saavuttamiseksi pylväät on tehty 60x40mm nelikulmaprofiilista. Speefixing -kiinnitysjärjestelmässä on
ainutlaatuista, ettei pylväissä ole asennusreikiä. Tässä järjestelmässä pylvään muovikannen sivusta tulee koukku, johon paneeli ripustetaan.
Tämän jälkeen paneelit kiinnitetään pylväisiin Speedfixing-heloilla.
SIGMA
Viking Sigma -pylväs täydentää Viking Guard- och Viking Safe-paneelijärjestelmiä. SIGMA JÄRJESTELMÄSSÄ paneelit ripustetaan asennuskiinnittimiin joita on kahdessa vaakarivissä ja jotka kiinnitetään erityisillä erityisillä listoilla.

Alfa-kiinnityshela 60x40
Tuotteen nro. A5197

Beta-liitäntähela 8/6/8
Tuotteen nro. A6109

Pylvään kansi ja ripustuskoukku
60x60, musta
Tuotteen nro. 3264

U-hela 60x40 Speed Fixing
Tuotteen nro. A3265
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Pylvään kansi ja ripustuskoukku
60x40, musta
Tuotteen nro. 3266

U-hela 60x40 Speed Fixing
Tuotteen nro. A3268
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