
Teknisk specifikation:

Industrigrind DGT är en funktionell och håll-
bar dubbelbladig slaggrind med taggtråd som 
överklättringsskydd. 

Utförande
Industrigrind DGT tillverkas i bredder från 2 upp till 12 
meter, i halvmetersintervall,  och standardramen är 2000 
mm hög. Med 300 mm taggtråd på toppen blir totalhöjden 
2300 mm. DGT består av två st industrigrindblad med en 
grindramsdimension på 60x60 mm. Grindarna levereras 
helt kompletta med tre rader taggtråd, låsöglor, avlyft-
nings- skydd och marksprintar. De finns i fyra standard-
färger - svart, varmförzinkat, mörkgrönt och olivgrönt 
men alla färger kan fås på begäran.  

Industrigrind DGT uppfyller försäkringsbolagens standard 
RUS200:3 för mekaniska inbrottsskydd.

Industrigrind DGT 
Slaggrind för industri

>> Höjd: 2000 mm 
     + 3 rader taggtråd (30cm)
>> Bredd: 2000 - 12000 mm
>> Grindram dim: 
     60x60mm 
>> Profilfyllning 
     25x25 mm 
>> Grindstolpar: 
     1-5 meter 90x90/2,0mm 
     5-7 meter 120x120/3,0mm 
     8-12 meter 150x150/4,0mm 
>> Grindstolpe dim: 
     150x150/4,0mm 
>> Låsning:
      Låsögla som standard
      Spanjolettlås finns som tillval
>> Taggtråd som överklättringsskydd 
>> Hajfena som tillval   
>> Standardfärg: 
     Mörkgrön, varmförzinkad 

Den här produkten är en lagervara i VFZ 
utförande. Det betyder att leverans-
tiden är minimal. 

Vi lämnar alltid 5 års montagegaranti.

Kan kompletteras med automatik och styr-
ning för smidigare inpassager.

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss 
för mer information.



Skandinaviska
områdesskydd

Låsning
Grinden levereras som standard med justerbara gångjärn för 
105 graders öppningsvinkel. Grinden kan kompletteras för 180 
graders öppning. Försedda med avlyftningsskydd. 

Manuell eller motoriserad
DGT-grinden kan levereras i såväl manuellt som i motorise-
rat utförande, vid val av motordrivna grindar utrustas grin-
darna med motorgrindstolpar i dimension. 150x150/4,0mm 
med fotplatta.  

Kvalitet
Industrigrind DGT är varmförzinkad och därefter pulverlack-
erade om så önskas. Det gör dem mycket tåliga och väl anpas-
sade till vårt nordiska klimat.

Montage
Grindstolparna måste förankras ordentligt i marken med be-
tong.Manuella grindar direktgjuts medan motorgrindar med 
fotplatta monteras på fundament. När du köper Industrigrind 
DGT från oss utför vi gärna hela montaget. Vår personal är erfaren 
och utför montaget till fast pris. 

Industrigrind DGT forts.

info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se  

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Faktorigatan 3
761 30 Norrtälje

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66


