
Kravallstaket - Flat fot (25st i korg, totalt 57,5meter)
Artikelnummer 14010

Dimensioner

Höjd 1100 mm

Längd 2300 mm

Vikt: 20 kg

Ytbehandling: Varmförzinkad

Kontakta oss vid större volymer.

Omgående leverans.

17850 kr

Produktbeskrivning
Kravallstaket - För tillfällig avspärrning

Kravallstaket är en så kallad avstängningsgrind som är avsedd för avstängning av gång- och cykeltrafik.

Med en avstängningsanordning kopplas de ihop och vinklas enligt önskemål och är perfekta för

arbetsplatser, vid idrottsevenemang, på nöjesfält, karnevaler och mässor.

Förutom att vara funktionella, är våra kravallstaket mycket hållbara. De kommer med dubbla reflexer vilket

gör att de syns i mörker åt båda hållen. Givetvis är reflexerna högreflekterande. Kravallstaket används för

både permanent och mer tillfälligt blockerande i varmförzinkade staketsektioner i metall. Kravallstaket kan

också användas för att vägleda fotgängare eller att hägna in ett område för byggprojekt så att ingen

riskeras för fara. Kravallstaket passar till exempel för avspärrning av områden bredvid höga byggnader,

som är utsatta för snöras.

Kravallstaket är omtyckta tack vare den snabba och enkla monteringen men också för att den enkelt ger en

säker konstruktion. Kravallstaket är en fast sektion med egna fötter svetsat vilket vi kallar V-fot eller

manuellt monterat vilket vi kallar T-fot.

De som arbetar med staketen trivs med att det är enkelt med uppsättning, har en bra funktion och smidig

efterhanteringen tack vare kravallstaketens förvaringshäck. Även människor i omgivningen gillar staketen.

Dels för att kravallstaketen är anpassade för att passa i alla olika applikationer och miljöer men också för

att de är konstruerade med mått och storlek för att skydda människorna. T-fötterna är särskilt framtagna

för att underlätta framkomlighet för individer med nedsatt syn. Då dessa minskar risken för att ramla över

benen.

Användningsområden

Kravallstaketen används på områden som: parkentréer, parkeringsplatser, cykelparkeringar, lekplatser,

flervåningshus, parkeringshus, underjordiska parkeringshus, privata parkeringar, cykelparkeringar,

skolentréer, skolbyggnader, vägarbetsplatser, byggarbetsplatser, Statsmiljöer, lantbruk, gårdsentréer,

bondgårdar, åkrar, idrottsanläggningar, tävlingsbanor, logistikzoner, trafik- och människoflöde,

fotbollsplaner, yrkesutbildningsområden, offentliga tennisbanor, djurinhägnad, motorvägar, landsvägar,

broar, privata vägar och mycket mer.
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