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Elkington lock, luckor och väggluckor
Företaget marknadsför ett brett sortiment av färdigdimensionerade
inspektions- och manluckor samt väggluckor för schakt-, transport-,
avlopps-, ventilations- och montageöppningar, kulvertar, kanaler m m.
För samtliga produkter gäller att de är demonterbara och att man
därvid erhåller en helt frilagd dagöppning utan hindrande tvärramar.
För detaljerad information om produkterna avseende mått, belastningsklasser, täthetskrav, brandtekniska klasser samt utseende
hänvisas till företaget och dess webbplats.

Produktbeskrivning
Nedan redovisas kortfattat ett urval ur företagets sortiment. Belastningsklass enligt EN-124.

Sefac
Lock med ram av varmförzinkade stålprofiler, avsedd för gång- och
körtrafik för t ex rökschakt, kulvertar och skyddsrum. Kan beläggas
med valfri toppbeläggning. Belastningsklass: A15 kN–C250 kN.

Cubic
Lock med ram av varmförzinkat stål, avsedd för beläggning med t ex
marksten och plattor. Användningsområden lika typ Sefac. Belastningsklass: A15 kN–C250 kN.

Classic
Lock med ram av aluminium, avsedd för lätt trafik och gångytor
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med toppbeläggning (mattor, keramiska plattor, parkett m m). Finns
även i brandklassat utförande. Belastningsklass: A15 kN–C250 kN.

Visedge
Lika typ Classic men avsedd för beläggning med plastmatta. Belastningsklass: A15 kN–B125 kN.

Gatic
Lock eller galler med ram av gjutjärn, avsedd för områden med tung
trafik t ex industrier, flygplatser, hamnområden, lastterminaler, gator
samt där krav ställs på vatten-, damm- och gastäthet. Belastningsklass: A15 kN–F900 kN.

Solid
Lock av durkplåtstyp med ram av varmförzinkat stål, aluminium alternativt rostfritt stål avsedd för lätt trafik och gångytor. Belastningsklass: A15 kN–B125 kN.

Inox
Lock med ram av rostfritt stål avsedd för områden där höga krav
ställs på hygien och korrosionsbeständighet. Belastningsklass:
A15 kN–D400 kN.

HSE75
Lucka med gångjärn av aluminium eller rostfritt stål med gaskolvsystem för enkel hantering. Kan öppnas ovanifrån och/eller underifrån.
Finns i brandklassat utförande samt kan förses med valfri ytbeläggning. Belastning A15–B125 kN.
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Combihatch taklucka
Combihatch Taklucka av elförzinkat stål samt pulverlackerad i valfri
färg enligt RAL. Combihatch är försedd med dolda gångjärn samt kan
erhållas med lås som tillval.
Valfria storlekar som tillverkas som enkel- eller dubbellucka beroende på mått. I utförande som enkellucka kan den levereras som
brandklassad, 60 minuter. Combihatch kan erhållas även i annat
material, t ex borstat rostfritt stål.

Axess vägglucka
Axess vägglucka tillverkas i varmförzinkat stål, rostfritt stål eller aluminium. Valfria mått kan erhållas, vänster- eller högerhängd alternativt underkantshängd.
Axess levereras med trekantslås som standardutförande alternativt
förberedd för ASSA-lås eller hänglås.

Waldor vägglucka
Waldor vägglucka tillverkas i rostfritt stål med dolda gångjärn och
kan erhållas i valfria mått. Finns i tre utföranden, vänster-, högerhängd eller underkantshängd. Försedd med trekantlås som standard. Waldor kan beklädas med ca 12 mm ytbeläggning för att erhålla ett enhetligt utseende med omgivande vägg.
Waldor lämpar sig väl för både utomhus- och inomhusbruk med
tanke på den tåliga konstruktionen.

Luckor för yttertak
Företaget erbjuder ett brett sortiment av uppstigningsluckor och
brandgasluckor för yttertak. Luckorna är tillverkade av tålig aluminium och kan erhållas pulverlackade i valfri kulör.
Som tillval finns isolering, ljudisolering, gasfjäder, uppställningsbeslag, stege, säkerhetsgaller, låsning, automatisk öppning i samband
med brandlarm.

Combihatch taklucka
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