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AVSPERRING OG
OMRÅDESIKRING

Avsperring
Euroskilt har et bredt sortiment av kvalitetsprodukter
når det gjelder avsperring og områdesikring. Vi har egen
produksjon av manuelle og selvlukkende bommer. I tillegg
fører vi elektriske bommer, sikkerhetspullerter, rekkverk,
porter og gjerder.
Våre fagansvarlige jobber tett opp mot kundene for å finne
optimale løsninger som ivaretar både kvalitet og pris.
Denne katalogen viser kun deler av vårt totale sortiment.

Ring:

0 60 80

og du vil bli satt over til din
nærmeste Euroskilt-avdeling.

www.euroskilt.no
e-post: post@euroskilt.no
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BGT manuell bom

MANUELLE BOMMER

BGT manuell bom
BGT er en tradisjonell bom med hovedoppgave å hindre uautorisert
trafikk. Bommen fungerer også som fartsdemper for sykkel og mopedtrafikk. BGT bommen låses med standard trekantnøkkel eller 1 og 2
spor ”Oslo” nøkkel.
Materiale:
Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle RAL-farger.
Monteres på fotplate.
52210210000
52210210004
52210210008

BGT manuell bom = 1,15 m, Ø48 mm
BGT manuell bom = 1,65 m, Ø48 mm
BGT manuell bom = 2,0 m, Ø48 mm

1000

Stolpen = Ø 76 mm

1150 / 1650 / 2000
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T&V manuell bom

MANUELLE BOMMER

T&V manuell bom
T&V er en anvendelig bom for hengelås eller trekantlås.
Leveres med fotplate, fundamentkurv for nedstøpning og markeringsskilt.
Materiale:
Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle RAL-farger.
52252150000 T&V manuell bom, l: 1,5 m galvanisert
Ø60 mm, stender for støpning, komplett
52250150000 T&V manuell bom, l= 1,5 m galvanisert,
Ø60 mm, stender for bolting, komplett
52250200000 T&V manuell bom, l: 2 m galvanisert,
Ø60 mm, stender for bolting, komplett
52252200000 T&V manuell bom, l= 2,0 m galvanisert,
Ø60 mm, stender for støpning, komplett

Variant: Fotplate
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BAX manuell bom

MANUELLE BOMMER

BAX manuell bom
Utviklet for å møte alle krav til brukervennlige funksjoner, og låsemuligheter. Bommen begrenser og regulerer trafikken i boligområder,
gang- og sykkelveier etc
Låsefunksjonen gjør det mulig for mange slagvarianter. Nødetatene,
vaktmester og beboere er tildelt tillatelser i henhold til deres behov.
Bommen blir åpnet 90 grader til høyre eller venstre, med mulighet*
til å sette opp og låse bommen i åpen stilling. (*”Hold nøkkel” funksjon)
Manuelle låsalternativer:
Standard trekantnøkkel
1 og 2 spor ”Oslo” nøkkel
”Trio Ving” systemnøkkel
Materiale:
Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle RAL-farger.
Kan spesialtilpasses alle lengder.

*) ”Hold nøkkel” funksjon:
Nøkkelen kan bare fjernes fra låsen når bommen er låst / lukket. Sikker
drift av de miljøene som du ønsker å sikre at bommen alltid holdes lukket.
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BAX manuell bom

MANUELLE BOMMER

BAX manuell bom
52230400000 Bax manuell bom (l= 1,5 m), enlås galvanisert,
Ø60 mm, komplett
52230400040 Bax mauell (l= 2,0 m) enlås galvanisert,
Ø60 mm, komplett
52230400080 Bax manuell bom (l= 2,5 m) enlås galvanisert,
Ø60 mm, komplett
52230400120 Bax manuell bom (l= 3,0 m) enlås galvaisert,
Ø60 mm, komplett
52230400035 Bax manuell bom (l= 1,5 m) enlås galvanisert
(lås åpen stilling) Ø60 mm
52230400075 Bax manuell bom (l= 2,0 m) enlås galvanisert
(lås åpen stilling), Ø60 mm
52230400115 Bax manuell bom (l= 2,5 m) enlås galvanisert,
(lås åpen stilling), Ø60 mm
52230400155 Bax manuell bom (l= 3,0 m) enlås galvanisert
(lås åpen stilling), Ø60 mm

1000

BAX med manuellt låsalternativ

1500 / 2000 / 2500 / 3000
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T&V vippebom

MANUELLE BOMMER

T&V vippebom
T&V vippebom skiller seg fra lignende produkter ved at bommens motvekt er innebygd i selve bomarmen. Stolpene er produsert i galvanisert
stål, mens selve bomarmen er produsert i ekstrudert aluminium.
Stolpene kan leveres for nedstøp eller fotplate.
Bommen kan låses både i åpen og lukket stilling og er utstyrt med
markeringsrefleks på begge sider. Låses med standard trekantnøkkel
eller 1 og 2 spor ”Oslo” nøkkel, samt hengelås.
Leveres komplett inkl nødvendige motvekter, slik at bommen blir lett
å betjene.
Materiale:
Aluminium og galvanisert stål.

51212300100 T&V vippebom = 3 meter
51212400100 T&V vippebom = 4 meter
51212500100 T&V vippebom = 5 meter
51212600100 T&V vippebom = 6 meter

8

LBT vippebom

MANUELLE BOMMER

LBT vippebom
LBT er en enkel og rimelig vippebom som finnes i to størrelser med
variable lengder. LBT fungerer utmerket for å sperre inn- og utkjørsel fra
3-7 meter. Bommen kan låses i både stengt og åpen posisjon. LBT kan
også leveres med nedfellbart støtteben.
Materiale:
Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle RAL-farger.

1000

52275550000 LBT vippebom, teleskopisk 3,0 - 5,5 m m/hvilestolpe
52275700000 LBT vippebom, teleskopisk 5 - 7 m m/hvilestolpe

3000 - 5500
9

T&V svingbom

MANUELLE BOMMER

T&V svingbom
T&V svingbom er en robust bom tilpasset flere bruksområder som bl.a
sperring av boligområder, gang- sykkelveier o.l.
Svingbommen har en robust utførelse med søyle, hengsler og svingarm
i galvanisert stål. Selve bomarmen er produsert i ekstrudert aluminium
og er utstyrt med markeringsrefleks.
Stolpene kan leveres for nedstøp eller fotplate.
Bommen kan låses både i åpen og lukket stilling og er utstyrt med
markeringsrefleks på begge sider. Låses med standard trekantnøkkel
eller 1 og 2 spor ”Oslo” nøkkel, samt hengelås.
Materiale:
Aluminium og galvanisert stål.
51211200100 T&V svingbom, 2 m for hengelås
51211200110 T&V svingbom, 2 m for spesiallås
51211300100 T&V svingbom, 3 m for hengelås
51211300110 T&V svingbom, 3 m for spesiallås
51211400100 T&V svingbom, 4 m for hengelås
51211400110 T&V svingbom, 4 m for spesiallås
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VB svingbom

MANUELLE BOMMER

VB svingbom
VB1, VB2 og VB3 benyttes ofte ved
skogsveier og liknende plasseringer.
Svingbommen kappes enkelt til
passende lengder. Der bommen skal
kunne låses i åpen posisjon benyttes
den ekstra mottakerstolpen VBEM.
Ved montering på brede veger/
innfarter kan to bommer monteres
mot hverandre og låses med en
overfallslås.

Tillegg:
Mottagerstolpe Ø76 mm
Overfallslås og hengelås.
Materiale:
Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle RAL-farger.
Montering:
Nedstøp
VB1

52272590000 VB1 svingbom, galvanisert
telesk. 3,2 - 5,2 m/ hvilestolpe

l 3200 – 5200 mm
h 1000 mm

VB2

52272970000 VB2 svingbom, galvanisert
telesk. 4,7 - 6,6 m/ hvilestolpe

l 4700 – 6600 mm
h 1000 mm

VB3
l 6100 – 8000 mm
h 1000 mm

52272990000 VB3 svingbom, galvanisert
telesk. 6,1 - 8,0 m/ hvilestolpe

11

BIR selvlukkende bom

SELVLUKKENDE BOMMER

BIR selvlukkende bom
BIR er en selvlukkende, påkjørbar bom. Spiralfjær- og stoppemekanisme er bygd inne i portstolpen. Dette gjør at BIR er barnesikker og uten risiko for klemskader. BIR er særlig egnet der man ønsker
utkjøringsbeskyttelse og fartsdemping, samtidig som man vil gjøre det
enkelt å passere for utrykningskjøretøy, snørydding og annen nødvendig
trafikk. Portbladet er i tett polyester og finnes i fargene rødt, grønt, svart
og grått.
Materiale:
Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle RAL-farger.
52260150000 BIR selvlukkende bom, l=1,5 m, komplett
52260200000 BIR selvlukkende bom, l=2,0 m, komplett

l 1500/2000 mm
h 1000 mm

Kjør forsiktig frem til sperren og stopp helt inntil innen den passeres. Dette er det mest skånsomme for både bilsperren og brøytebilen. Når brøytebilen passerer fjærer grindbladet tilbake til stengt posisjon.
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AUTOGATE selvlukkende bom

SELVLUKKENDE BOMMER

AUTOGATE selvlukkende bom
Autogate er en halvautomatisk bom som er ideell i borettslag, idrettsanlegg og andre områder der det nødvendig å regulere biltrafikken av
hensyn til mennesker som ferdes der.
Bommen kan passeres på to måter:
1. Man kan dytte opp bommen ved å kjøre forsiktig på bufferne
til ca 45 graders åpning, hvorpå bommen svinger helt ut automatisk.
(ved slik bruk er det fare for lakkskade på kjøretøy)
2. Man går ut av kjøretøyet og skyver bommen til åpen stilling.
Fra bommen står i åpen posisjon til den automatisk går tilbake i lukket
posisjon tar det ca 40 sekunder.
Materiale:
Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle RAL-farger.
51320000200 Autogate selvlukkende bom, 2,0 m
51325000250 Autogate selvlukkende bom, 2,5 m
51330000300 Autogate selvlukkende bom, 3,0 m
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CAME GARD elektriske bommer

ELEKTRISKE BOMMER

CAME GARD elektriske bommer

Elektrisk hevebom som er ideell for sikring av veier, P-plasser og hus.
Den er utstyrt med frikoblingsmekanisme som tillater bommen å bli
hevet/senket i tilfelle strømbrudd o.l. Leveres komplett.
Kan utstyres med alle typer adgangskontroller
Bommen kan fåes fra 4-8 m.
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RUSTHOVEN elektriske vippe- og svingbommer

SELVLUKKENDE
ELEKTRISKE
BOMMER
BOMMER

RUSTHOVEN elektriske
vippe- og svingbommer
Meget solide bommer tilpasset Statens vegvesen sine krav. Bommene
har en svært kraftig konstruksjon for å motstå ekstreme klimatiske
forhold. Bommene er bygget opp med et minimum av bevegelige deler
som gjør den praktisk talt vedlikeholdsfri.
Bomhuset kan høytrykkspyles innvendig.
Materiale:
Rustfritt stål og kan pulverlakkers.
Kan leveres i alle RAL-farger.
For mer informasjon: www.euroskilt.no/teknisk katalog
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PILOMAT sikkerhetspullerter

SIKKERHETSPULLERTER

PILOMAT sikkerhetspullert
Pullerter benyttes til å begrense adkomst til utvalgte områder, enten det
er av trafikale eller sikkerhetsmessige årsaker.
PILOMAT pullerter finnes i flere dimensjoner og overflater og leveres
som faste, flyttbare og automatiske løsninger, avhengig av bruksområde
og sikkerhetsnivå.
Finnes flere varianter pullerter
P-SERIEN automatisk hydraulisk pullert med hydraulisk pumpe
innbygget i pullert.
PL-SERIEN automatisk hydraulisk pullert med hydraulisk pumpe
i en adskilt kontrollenhet.
K og M-serien kollisjonstest automatisk hydraulisk pullert med
hydraulisk pumpe bygget inn i pullert.
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GSM styring

ADGANGSKONTROLLER

GSM styring
Cyber-Key er siste generasjon utstyr for å åpne porter
og bommer ved hjelp av mobiltelefonen.
•
•
•
•
•
•

Kostnadsfri
K
åpning via mobil
1-700
1
brukere
Enkel
E
inn- og utmelding av brukere
Full
F adgangsbegrensning
Komplett
K
årsur med bevegelig helligdager
Alarminnganger
A
for varsling av feil,
brann
b
og lignende.
• Enkel
E
administrering via mobil og
SMS
S
eller Key-control.
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GÅRDSrekkverk

REKKVERK

GÅRDSrekkverk
Nå flytter man gården inn til byen, et klassisk produkt inn i et nytt
århundre. Gårdsrekkverket er estetisk og tiltalende, men med robust
utseende, hvor naturlige tradisjoner møter dagens urbane livsstil.
Materiale: Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Høyde: 1150 mm
Lengde: c/c 2000 mm
Diameter: Stolpe: 48 mm. Rør 48 mm
Montering: Nedstøp
Design: Landskapsingeniør i Sverige AB
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Vertikale sprinkler,
to høyde alternativer

Vertikale sprinkler,
med håndlist i tre

Solmodul

Solmodul med håndlist i tre

Håndlist og knelist

Håndlist og knelist og fotlist

PRYD rekkverk

REKKVERK

PRYD rekkverk
PRYD er et rekkverk som både er funksjonelt og dekorativt. Den
genuine smijernfølelsen gir harmoni og karakter. PRYD har en sterk
og robust konstruksjon med moduler i firkantrør. Dette imøtekommer
krav der sikkerhetsaspektet spiller en viktig rolle. Et antall varianter
gir rom for individuell tilpasning. Dette forenkler også monteringen
samtidig som det gir eiendommen et flott utseende.
Materiale: Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle standard RAL-farger.
Mål: LxH cc 108 / 200 x 98 / 110 cm
Varianter: Håndløper i royalbehandlet furu

Sprinkelport

Solport
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OPTI rekkverk

REKKVERK

Vertikale sprinkler

Sprinkelport

Håndlederrekkverk

Hengerekkverk

OPTI rekkverk

OPTI er en visuelt tiltalende rekkverksløsning som kombinerer en
markert avgrensing med en beskyttelsesfunksjon. OPTI klarer vinkler
og helninger og er et utmerket valg for montering i trapper. OPTI er
konstruert med gjennomgående håndløper.
Materiale: Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle standard RAL-farger.

Glassrekkverk

0-30°

Håndlederrekkverk
i trapp

Mål: LxH cc 120 / 150 / 200 x 110 / 120 cm
Varianter: Leveres med herdet glass som gir fullt innsyn, kombinert
med full beskyttelse.
Hengerekkverk
i trapp

0-30°

0-30°

Vertikale sprinkler
for trapp h = 1200

Håndlederrekkverk
kombinert med
sprinkel rekkverk
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0-30°

ADAPTER rekkverk

REKKVERK

ADAPTER rekkverk

ADAPTER er et stabilt rekkverk som gir god beskyttelse
samtidig som det smelter inn som en naturlig del av
utemiljøet. Den gjennomgående overliggeren gir et
solid uttrykk. ADAPTER rekkverk er konstruert med
tanke på at monteringsarbeidet skal gå så raskt og
smidig som mulig.
Mål: LxH cc 200 x 95
ADAPTER
Med kule (standard)

ADAPTER
Med plan topp

Materiale: Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle standard RAL-farger.
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FLEXI rekkverk

REKKVERK

FLEXI rekkverk

Landskapsarkitektens og gartnerens favoritt.
FLEXI er et rekkverk som kan tilpasses og anvendes
i mange forskjellige miljøer. I områder med store høydeforskjeller og skarpe vinkler er FLEXI et takknemlig system
å jobbe med. Fleksibiliteten gir en naturlig innramming til
trapper og gangveier i variert terreng. En populær problemløser for både hageentusiaster, landskapsarkitekter og
gartnere.
Materiale: Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle standard RAL-farger.
Mål: LxH cc 200 c 95 cm (90 i trapp)
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Strekkmetallrekkverk

REKKVERK

Strekkmetallrekkverk

Passer utmerket i utsatte miljøer med spesielle sikkerhetskrav, som
eksempelvis skal sikre myke trafikanter og langs jernbanespor, da metallnettet bla gjør det vanskelig å klatre over samt hindrer steinspurt ol.
Materiale: Galvanisert stål og kan pulverlakkers.
Strekkmetallet finnes i ulike maskestørrelser:
S (30x12 mm), innfelt nett
M (62x28mm), utenpåliggende nett
Høyde:
Lengde:

1150 mm, 1275 mm
Innfelt nett: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
Utenpåliggende nett: 3000 mm
Diameter: 48 mm
Montering:
Innfelt nett: Fastmontert og nedstøp
Utenpåliggende nett: Nedstøp
Tilbehør:
Gulvfundament
Veggfundament
Nedgravningsfundament
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Stengselsrekkverk

REKKVERK

Stengselsrekkverk

Stengselsrekkverk en enklere utgave av beskyttelsesrekkverket.
Det er lettvint å montere og kan raskt skiftes ut ved påkjørsel.
Materiale: Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle standard RAL-farger.
Høyde: 1150 mm
Lengde: 1000/2000/3000 mm
Diameter: 48 mm
52026481000
52026482000
52026483000

Stengselsrekkverk, 1 m og Ø 48 mm
Stengselsrekkverk, 2 m og Ø 48 mm
Stengselsrekkverk, 3 m og Ø 48 mm

Montering: Nedgravningsfundament eller nedstøpning.
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Seksjonsrekkverk

REKKVERK

Seksjonsrekkverk

Seksjonsrekkverket er Skandinavias mest brukte rekkverk ved gang og
sykkelveier. Rekkverket brukes også for å avgrense områder på skoleog lekeplasser. Meget enkelt å bytte ut ved skader.
Materiale: Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle standard RAL-farger.
Høyde: 1000 mm
Lengde: 1000/2000/3000 mm
Diameter: 48 mm
52030481000
52030482000
52030483000
52031483000

Seksjonsrekkverk, 1 m og Ø 48 mm
Seksjonsrekkverk, 2 m og Ø 48 mm
Seksjonsrekkverk, 3 m og Ø 48 mm
Seksjonsrekkverk, avslutning, 3 m og Ø 48 mm

Varianter: Kan leveres i en forsterket utgave.
Seksjonsrekkverk X, Ø 76 mm
52052761000 Seksjonsrekkverk, 1 m og Ø 76 mm
52052762000 Seksjonsrekkverk, 2 m og Ø 76 mm
52052763000 Seksjonsrekkverk, 3 m og Ø 76 mm
Montering: Fundamenter for nedgravning / støping EF / DF,
eller for bolting i gulv / vegg, (EFG / EFV).
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Beskyttelsesrekkverk

REKKVERK

Beskyttelsesrekkverk

Beskyttelsesrekkverk er et robust rekkverk som passer perfekt i de
fleste miljøer. Øker sikkerheten ved f.eks. av- og påstigning ved skoler
og bussholdeplasser.
Gulvfundament

Materiale: Galvanisert stål og kan pulverlakkeres.
Kan leveres i alle standard RAL-farger.
Høyde: 1150 mm
Lengde: 1000/1500/2000/3000 mm
Diameter: 48 mm
52022481000
52022481500
52022482000
52022483000

Beskyttelsesrekkverk, 1 m og Ø 48 mm
Beskyttelsesrekkverk, 1,5 m og Ø 48 mm
Beskyttelsesrekkverk, 2 m og Ø 48 mm
Beskyttelsesrekkverk, 3 m og Ø 48 mm

Eksempler på bruk
Øverst: Parkeringsdekk
Midten: Sikring av nedkjørsel
Nederst: Sikring av arbeidsområde
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Veggfundament

Beskyttelsesrekkverk

REKKVERK

Beskyttelsesrekkverk
S-rekkverk
For montering i nedgravingsfundament eller nedstøping.

Kjøretøygrind
Leveres i 3 m og 4 m bredde.
Lås for trekant-nøkkel,
alternativt grindhåndtak.

Persongrind
Leveres i 1 m og 2 m bredde.
Lås for trekant-nøkkel,
alternativt grindhåndtak.

Fas-stolpe
Ekstra stolpe
Ø76 mm for låsbeslag.
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ES VALHALLA foldeport

PORTER

ES VALHALLA foldeport
Rask og kraftig foldeport. Porten blir levert komplett med påmontert
sikkerhetsutstyr. Alle porter blir testkjørt på fabrikk før leveranse.
Stolper: Varmgalvanisert stål
Portblader: Varmgalvanisert stål eller aluminium
Kan pulverlakkeres i alle RAL-farger.
På forespørsel kan porten modifiseres til en mobil versjon
og stå på en kraftig stålplate.
Mål:
Åpning: 4 m til 12 m
Høyde: 2 m til 3 m
Elektro magnetlås
Standard tilførsel 230v
CE-merket
Produktet monteres på plassbygd fundament,
basert på tegning fra Euroskilt.
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ES THOR skyveport

PORTER

ES THOR skyveport
Automatisk skyveport laget i sveiset stålkonstruksjon. Porten blir levert
komplett med påmontert sikkerhetsutstyr. Alle porter blir testkjørt på
fabrikk før leveranse.
Port leveres i varmgalvansiert stål, kan pulverlakkers i alle RAL-farger.
På forespørsel kan porten modifiseres til en mobil versjon og stå på en
kraftig stålplate.
Skyveporten kan leveres uten motor og med manuell låsing.
Mål:
Åpning: 2 m til 12 m
Høyde: 2 m
Standard tilførsel 230v
CE-merket
Produktet monteres på plassbygd fundament,
basert på tegning fra Euroskilt.
Denne porten kan også leveres i aluminium.
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ES FRIGG svingport

PORTER

ES FRIGG svingport
Automatisk eller manuell svingport som levers i en robust utførelse med
stående spiler. Låses med magnetlås eller hengelås.
Porten blir levert med 2 portblader, komplett med påmontert
sikkerhetsutstyr. Porten blir testkjørt på fabrikk før leveranse.
Materiale
Varmgalvansiert stål, kan pulverlakkers i alle RAL-farger.
Porten leveres med stolper for nedstøpning eller på fotplate ved forespørsel.
På forespørsel kan porten også modifiseres til en mobil versjon
og stå på en kraftig stålplate.
Mål:
Åpning: 4 m til 10 m
Høyde: 2 m
Standard tilførsel 230v
CE-merket
Produktet monteres på plassbygd fundament,
basert på tegning fra Euroskilt.
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ES SNORRE rotasjonsport

PORTER

1503
1178

2220

197

ES SNORRE rotasjonsport
1651

Kontroll av persontrafikk for bla. industri- og anleggsområder.

181

Materiale
Varmgalvansiert stål, kan pulverlakkers i alle RAL-farger.
Rotasjonsporten leveres med 3 og 4 kors.
Kan også leveres med passasje til sykkel.

535
440
206

475

232

117

En toveismekanisme gjør at porten kan rotere begge
veier, samt ved brann kan porten fristilles.

2695
2020
2120

CE-merket

983

1251

Standard tilførsel 230v

Produktet monteres på plassbygd fundament,
basert på tegning fra Euroskilt.

100

2452
2220

Mål:
Høyde: 2,2 m
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Flettverksgjerde

GJERDER
PORTER

Flettverksgjerde
Flettverksgjerde er det mest vanlige gjerdet.
Består av netting og er enkel å montere.
Gjerdet anbefales til bruk i hager, gårdsplasser, lekeplasser,
barnehager, tennisbaner, fabrikker, verksteder etc.
Materiale: Varmgalvanisert og kan pulverlakkers.
Lengde på ruller: 25 m, maskestørrelse 50/50 i 2,7 mm tråd
Farge: Galvanisert, sort 9005 og grønt 6012-6005.
Flettverksgjerdet kan komplementeres til manuelle
og motoriserte porter.
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ES DD panelgjerde

GJERDER
PORTER

ES DD panelgjerde
Panelgjerdet er et komplett gjerdesystem som brukes på steder hvor det
kreves litt større grad av sikkerhet.
Panelene kan monteres på firkant og T-stolper med og uten fotplate.
Materiale: Varmgalvansiert stål, kan pulverlakkers i alle RAL-farger.
Mål
Bredde: 2,5 m
Høyde: 2,03 m
Firkantstolpene kan monteres på plassbygd fundament,
basert på tegning fra Euroskilt.
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ES anleggsgjerde og transportpall

GJERDER
PORTER

ES anleggsgjerde og transportpall
Anleggsgjerdet bidrar til å holde publikum vekk fra anleggsområder.
Gjerdeelementene monteres hurtig i resirkulerte plastfundamenter med
bruk av kun ett klammer.
Størrelse: 3,5 m x 2 m
Materiale: Galvanisert stål.
Tillegg: Transportpall for gjerder klammer og føtter
41219035000
41219035100
41219035107
80705000160
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ES anleggsgjerde 3,5 m x 2 m
Plastfundament, byggeplassgjerde - 28 kg
Klammer for byggeplassgjerde
Stålpall for 3,5m byggeplassgjerde - 30 plasser.

Skyveport for anleggsgjerde

MOBILE
PORTER PORTER

Skyveport for anleggsgjerde
Mobil skyveport for anleggsgjerde
Høyde: 2000 mm
Bredde: 5000-6000 mm
Vekt: 2600 kg
Portstolpe: 80x80x4.0 mm
Rammeverk 40x60x3.0 mm
3D-panel: 200x50x5.0 mm
Motor: Elka 24V
Åpningshastighet: 0.2 m/sek
Materiale: Varmgalvanisert stål
Sikkerhet: Fotoceller
Variant: Kan leveres i aluminium med stående spiler og samme vekt.
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Svingport for anleggsgjerde
Mobil svingport for anleggsgjerde på betongfot
Høyde: 2000 mm
Bredde: 5000-6000 mm
Vekt: 1600 kg
Portstolpe: 100x100x4.0 MM
Rammeverk: 60x60x3.0 MM
3D-panel: 40x40x4.0 MM
Motor: Elka 24V
Åpningshastighet: 16 sekunder
Materiale: Varmgalvanisert stål
Sikkerhet: Fotoceller
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svingport for anleggsgjerde

MOBILE PORTER

Sperregjerde

GJERDER
PORTER

Sperregjerde
Robust og lett sperregjerde som er godt egnet for bruk ved konserter,
festivaler og andre arrangementer.
Gjerdet er utstyrt med kroker og hengsler på kortsidene for enkelt å
kunne hektes sammen.
Materiale: Varmforsinket stål.
Størrelse: 2,2 m x 1,1 m, Ø 38 mm
Lett å transportere, hurtig å montere!
41219025000

Sperregjerde, mobilt, 2,2x1,1 m, Ø38 mm
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Plastgjerde med fot

GJERDER

Plastgjerde med fot
Mykt og lett gjerde for bruk ved arrangementer av ulikt slag og perfekte
for å skille myke og harde trafikant bla pga synligheten med tanke på
refleksene på gjerdet.
Føtter med stålrør.
Størrelsen på gjerdet er 2,1 m x 1,1 m
Elementene kan koples lett sammen.
Lett å transportere og hurtig å montere.
Løsføttene er av resirkulær plast.
41219020250
21790210650
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Plastgjerde, 2,1 x 1,1 m
123 løsfot, 80x40 cm, 30 kg u / VP overgang

Les alle våre kataloger på euroskilt.no
Den Lille Gule
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Syklisme

Euroskilt satser sterkt på syklisme og har et stort
utvalg av sykkelstativ, sykkeloverdekninger, leskur,
sykkelpumper, reparasjonsstativ etc.
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VarioGuard med gjerde

t
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Sandkasser
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Markedets mest solide strøsandkasser i glassﬁberarmert plast med forsterket lokk, avrundede kanter
og hjørner. Kassene har 10 cm høye ben som gjør
det mulig å ﬂytte på dem med traktor, kran eller truck.
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“Alt-i-ett” løsning med
ny VG-Gjerdeholder
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VarioGuard QJ
Langsgående sikring
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”Glanekø”
Med et visuelt nett vil ES-Anleggsgjerde hindre
blant annet ”glanekø” forbi anleggsområdet.

20

”Alt-i-ett” løsningen sikrer og skjermer harde
og myke trafikanter/arbeidere i anleggsområdet!

03

50

l.

30

Va
re

nr
.8

55
0

01

45

02

35

01

l.

30

nr
.8

Va

re

Revolusjonerende teknologi utviklet
og produsert i Norge av Euroskilt
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Tunnelutstyr

VG-Gjerdeholder montert på det meget stabile VarioGuard
rekkverket danner et solid fundament for ES-Anleggsgjerde.
En plassbesparende ”Alt-i-ett” løsning.
ES-Anleggsgjerde monteres på den siden av rekkverket
som vender vekk fra kjørebanen!
VarioGuard høykapasitetsrekkverk opprettholder sin
sikkerhetsfunksjon og gir en stabil ”Alt-i-ett” løsning.

Alle priser eks. mva og frakt fra Oslo.
Gjelder ut mars 2018

Euroskilt AS

• Gjør at veien blir lettere
å se for traﬁkantene

• Stimsonite-reﬂeks, er
rektangulært på ene siden
og to runde på den andre

Den nye forskriften medfører store krav til endring til de
som håndhever vilkårene og for grunneiere, borettslag,
skoler og privat næringsliv som tilbyr vilkårsparkering

• 1,6 meter er den mest
brukte langs norske veier

Noen av endringen er blant annet enhetlig skilting, takster,
sankskjoner og økte krav til universell utforming til fordel
for forflytningshemmede som skal gjøre det enklere å
forholde seg til regelverket.

• Materialet er PVC

Skilter skal utformes med hvit bakgrunn og sort tekst.

1

Produktnummer Beskrivelse:
0,8 m, m/ensidig Stimsonite reﬂeks

80,-

31010080001

0,8 m, m/tosidig Stimsonite reﬂeks

90,-

31011120000

1,2 m, m/ensidig Stimsonite reﬂeks

95,-

31011120001

1,2 m, m/tosidig Stimsonite reﬂeks
1,6 m, m/ensidig Stimsonite reﬂeks

31012160001

1,6 m, m/tosidig Stimsonite reﬂeks

VALUE

Pris:

31010080000

31012160000

Høj kvalitet
Klassisk design

Ny produktlinje

• Kan settes opp uten
bruk av fundament

Kvantumsrabatter:
5% ved kjøp av 500 stk
10% ved kjøp av 1000 stk
1-2017

Pal bænk

• Leveres i forskjellige høyder og
med reﬂeks på én eller to sider

110,-

80
5,
-

Ny parkeringsforskrift for privatrettslig vilkårsparkering er
vedtatt av Samferdselsdepartementet og gjelder fra 1.
januar 2017.

Brøytestikkkampanje

ARBEIDSVARSLING

2.
13
9,
-

TEKNISKE
PRODUKTER

Klassiske VEKSØ-produkter til fordelagtige priser

KAMPANJEPRISER!

28
7,
-

Ny parkeringsforskrift
for privatrettslig
vilkårsparkering

www.euroskilt.no

2017

2017

Kantstolpekampanje

0 60 80

115,130,Alle priser eks. mva og frakt.

HINDERMARKERING
906 KOMPLETT

FOLDESKILT 110 / 106.1

STOPPSPAK, 200 MM

Kampanjeprisene gjelder i perioden: 25. april – 5. september 2016 og så langt beholdningen rekker. Alle priser er eks. mva og frakt.
Priser er eks. mva og frakt

For en tryggere ferdsel,
se våre gode tilbud!

Silhuet cykelstativ

Lenta pullert

Billigere end
nogensinde

Stage buslæskærm

» HURTIG LEVERING » KLASSISK DESIGN » HØJ KVALITET » VALUE FOR MONEY » 60 ÅRS ERFARING »

www.euroskilt.no • tlf 0 60
80 • post@euroskilt.no
www.euroskilt.no
• Tlf 0 60 80 • post@euroskilt.no
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Plassering og fundamentering

PLASSERING OG FUNDAMENTERING

Maksimal åpning = 1,5 m
(for å hindre bilder å passere)

Helst
änenn
1,2 1,2
m m
Helstinte
ikkemindre
mindre
(för
bekväm
(slikattatmöjliggöra
det blir enkelt
å passere
passage
för rullstolsburna)
for rullestolbrukere)

0 - 1,5 m

1,1 - 2,6 m

1,2 - 1,5 m

Maksimal
åpning= =1,5
1,5mm
Maximal
öppning
(foratt
å hindre
passere)
(för
hindra bilder
bilar attå passera)

1,2 - 1,5 m

0,3 - 0,8 m

OBS!
OBS!
Bilspärrarnas inbördes placering.
Bilsperrenes
innbyrdes
plasering.
De ska öppnas
”från” varandra
De
skal naturliga
åpnes «fra»
hverandre,
= mest
(bekväma)
rörelsen
noe
som
gir
den
mest
naturlige
genom fållan.
bevegelsen ved passering. Større
Större överlappning och förskjutning
overlapping og avstand anbefales.
rekommenderas.

Plassering og fundamentering
Vårt produktprogram for bilsperrer tilbyr en stor bredde av fleksible
løsninger. Ulike funksjoner kan kombineres for å passe overalt der man
vil skape rolige, trygge og bilfrie miljøer.
Der du vil ha en sperre som alltid er låst er «hold nøkkelen» en praktisk
funksjon. Nøkkelen kan kun fjernes når sperren er låst. Du kan velge
flere låsesylindere for å fordele muligheten til å åpne bilsperrene. For
eksempel kan utrykningskjøretøy åpne alle sperrer, vaktmesteren i sitt
område og beboerne der de har behov. For å sikre låsehusene er de
montert med spesielle Smekab-skruer. Til disse brukes en spesialnøkkel
(tilbehør). Skruene passer også til eldre bilsperrer.
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Fundamentering*

0,6 - 0,8 m

3-4m

Prefabrikert
betongfundament
Prefabbetongfundament
betongfundament
Prefab

900 mm

0,8 -1 m

3-4m

Innstøpningsfundament
Ingjutningsfundament
Ingjutningsfundament

Plassering og fundamentering

PLASSERING OG FUNDAMENTERING

600 mm

** For
För bilsperrene
bilspärr Bix, Bix,
Trix, Trix,
Bir och
Bir Bg.
og Bg.

Plassering og fundamentering
Med en gjennomtenkt plassering bidrar bilsperrene også til å skape
en roligere sykkel- og mopedtrafikk gjennom å dempe hastigheten.
Sperrene bør plasseres med korrekt overlapping og avstand slik at
rullestolbrukere lett kan ta seg frem og syklister kan passere uten å miste
balansen.
Med en avstand på tre til fire meter frem til bilveien gir
du syklistene nok plass til å vente på ledig bane, samtidig som det blir
for trangt til at denne plassen kan brukes til bilparkering. Det kan være
lurt å supplere med et gjerde for å hindre uønsket trafikk ved siden av
sperrene.
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Miljø og overflatebehandling

MILJØ OG OVERFLATEBEHANDLING

Varmgalvanisering
Varmgalvanisering av stål er ett av de mest effektive og virkningsfulle
overflatebehandlinger som finnes.
Varmforsinking som korrosjonsbeskyttelse er kjent siden 1743, og
hovedprinsippene er de samme i dag som den gang. I de fleste tilfeller
er varmforsinking den beste og rimeligste korrosjonsbeskyttelsen av
stål. Ved varmforsinking reagerer sink og jern og danner en legering.
Varmforsinking utføres vanligvis etter EN ISO 1461, og etter tekniske
leveringsbetingelser utgitt av Nordisk Forsinkingsforening.
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Plassering
Miljø
og overflate
og fundamentering
behandling

MILJØ OG OVERFLATEBEHANDLING

Pulverklakkering
Pulverlakkering er regnet som en mye mer miljøvennlig prosess, siden
lakken blir påført uten løsemidler. Lakkoverflatene blir meget solide slik
at den blir svært bestandig mot støt og slag. Produktets overflate vil få
en jevn og god finish. Pulverlakk kan påføres på aluminium, ubehandlet
og galvanisert stål.
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Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert
personell som står klare til å hjelpe deg.

Ring:

0 60 80

og du vil bli satt over til din
nærmeste Euroskilt-avdeling.

TROMSØ

BODØ

STORFORSHEI

Bestilling:
Tlf.:
06080
E-post: post@euroskilt.no

MO I RANA

For mer informasjon:
www.euroskilt.no

TRONDHEIM

ÅLESUND

VIK I SOGN

VINGROM

BERGEN

OSLO

STAVANGER

Salg:
Vingrom (hovedkontor)
Oslo
Tønsberg
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Ålesund
Vik i Sogn
Trondheim
Mo i Rana
Bodø
Tromsø

TØNSBERG

KRISTIANSAND

Produksjon:
Vingrom
Tønsberg
Vik i Sogn
Storforshei

www.oktanoslo.no • 47079

I nærheten av deg!

