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Mobile gjerder

Byggegjerder
Komponenter
Sperregjerder

Mobile byggegjerder benyttes i hovedsak til sikring av alle typer
byggeplasser i forbindelse med nybygging og grave- og rivingsarbeider,
samt branntomter og lignende. Gjerdene kan imidlertid ha et bredt
bruksområde, og er også vel egnet for for eksempel avgrensing av
områder i forbindelse med alle typer av arrangementer, fleksibel
inndeling av lagerlokaler og hundegårder.
Instant Mobile Fencing System er:
•

Gjerdeelementer
stålelementer;

produsert

av

kraftige

varmgalvaniserte

•

Galvanisert ved å dyppe hele elementet to ganger i zinkbasseng;

•

Ramme av horisontale og vertikale rør med påsveiset kraftig stålnett;

•

Sveisede ståltrådkryss (rektangulert rutemønster);

•

Monteres fortløpende uten bruk av verktøy (hengslet);

•

Mulighet for høydejustering i ujevnt terreng;

•

Svært høy stabilitet;

•

Klatresikring på topp. Forsterket på hel ramme. Høy kvalitet, lang
levetid. Fot medfølger ikke (ikke lavt).
Byggegjerde (standard seksjon)
Høyde 2,0 m x lengde 3,5 m
30 mm sveiset tverrør
100 x 260 mm netting
Vekt 16,1 kg
Rørene er sveiset helt ut til endene
Byggegjerde (rund topp, standard seksjon)
Høyde 2,0 m x lengde 3,5 m
Buet 38 mm topp-rør
85 mm x 260 mm netting
Hjørneplater nederst
Et ekstra tverrør for økt styrke

Byggegjerde portseksjon
Høyde 2,0 m x lengde 1,2 m
Hengsel og ringer til porter

Byggegjerde utgjevningsseksjon
Høyde 2,0 m x lengde 2,2 m
Vekt 11,7 kg
Byggegjerde lavt
Høyde 1,0 m x lengde 3,5 m
100 x 260 mm netting
Sveiset tverrør (30 mm i diameter)
Rørene er sveiset helt ut til endene
Vekt 11,8 kg
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byggegjerder

Mobile gjerder

Komponenter

PVC fot
6 hull.
Vekt 16,0 kg.
Betongfot, armert
Armert betongfot med 6 hull.
Vekt 36,0 kg.
Bakkeanker
Brukes istedenfor føtter. Godt egnet for
permanent plassering.
Kobling
Brukes på steder med stor høydeforskjell
eller for ekstra sikring.
Sikkerhetskobling
Brukes på steder med stor høydeforskjell
eller for ekstra sikring. Festes og åpnes
med spesielt verktøy som kjøpes separat.
Verktøy for sikkerhetskobling
Verktøy for å feste/åpne sikkerhetskoblinger.

Hengsling for hengelås

Hengsling for port
Topphengsling til port.
Ring for port
Detalj som gjør åpning og lukking av port
enklere.
Hjul
Hjul til port.
Transportkassett for byggegjerder
Transportkassett for sikker og enkel
transport og lagring av 30 paneler med
doble transportstativ. Krankrok følger
med.
Sperregjerder
Instant Sperregjerder er produkter av høy kvalitet og lang holdbarhet.
For enkel transport og oppbevaring kan vi levere transportstativ.

Sperregjerde M125 (19 spiler)
Høyde 1,1 m x lengde 2,5 m
Vekt 14,7 kg

Lagringsinnretning
Sammenleggbar
lagringsinnretning
med en integrert trapp på motsatt side.
Lagringsinnretningen har en grense på
12 lag. Vekt: 65 kg.

Stillasprodukter har og vil fortsette å være et viktig forretningsområde
for oss. Vår virksomhet har imidlertid utvidet seg til å omfatte et bredere
produktsortiment som inkluderer lifter, materialheiser, pedallifter,
byggegjerder, gangbaner og material- og avfallshåndteingsprodukter
(blåprodukter). I tillegg er vi sertifisert virksomhet og utfører sakkynding
kontroll og annen service på personløftere og løfteutstyr, samt
opplæringsvirksomhet.
Vår hovedmålsetning skal alltid være å levere produkter av høy kvalitet til
fornuftige priser. Det viktigste for oss er at du skal føle deg sikker når du
bruker våre produkter.
Derav vårt slagord: Vår kvalitet – Din sikkerhet.
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INSTANT har vært sammenhengende representert på det norske markedet
i 40 år. Alt fra Norges ledende utleieforretninger til større offentlige etater
samt en rekke entreprenører og håndverksbedrifter er i dag blant våre
fornøyde og trofaste kunder.

