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PORTUGAL GUARD

Portugal Guard inger ett både estetiskt och stabilt in-
tryck vilket förebådar hög säkerhet. Det består av en 
panel av stående och liggande profiler. Kan fås med rak 
eller bågformad topp och med eller utan spets.

Portugal Guard har kraftiga profiler som hjälper stäng-
slet hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsät-
tning. Paneler lämpar sig även bra för montering i 
ojämna terrängförhållanden tack vare sina justerbara 
paneler.

Galvaniserad (FZV)
Mörkgrön (MG)
Olivgrön (OG)
Svart (SV)

PALISSADSTAKET

• Säker och estetiskt tilltalande
• Stark (30x20mm fyrkantprofiler)
• Håller form
• Lätta att montera
• Lång livslängd
• Levereras i flera höjder
• Levereras i alla kulörer
• Finns som ledbar panel med rak
   eller spetsig topp

Produkt fördelar:

Portugal Guard kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling). 
De vanligaste är paneler:



PRODUKTBESKRIVNING

Stående profiler: 30x20 mm fyrkantsprofiler
Liggande profiler: 50x30 mm fyrkantsprofiler
Panellängd: 3000 mm
Panelhöjd: 500-2400 mm (ytterligare höjder på 
förfrågan).

Staketpanelen fästes mot stolpen med 2 st 
genomgående bultar. Muttern till denna bulten är en 
brytmutter detta för att det inte ska gå att skruva av 
panelen.

Staketpanelen skarvas löpande med 2st skarvrör som 
går inne i liggarna denna fästes med popnit eller
självgängande skruv.

Portugal Guard Paneler: Fästdetaljer

Användningsområden

Portugal Guard Stolpar

INDUSTRI

RAK PALISSAD SPETSIG PALISSAD

OFFENTLIGA ANLÄGGNINGAR

• Säker och estetiskt tilltalande
• Stark (30x20mm fyrkantprofiler)
• Håller form
• Lätta att montera
• Lång livslängd
• Levereras i flera höjder
• Levereras i alla kulörer
• Finns som ledbar panel med rak
   eller spetsig topp

Förmånligt alternativ med 60x60. Fyrkantstolparna 
är försedda med förborrade hål som monteringshjälp. 
Monteringen av Portugal Guard Paneler är därför 
mycket enkel. På så vis är ett snabbt och rationellt 
arbetssätt möjligt. (Stolplock av hård PVC).



PORTUGAL GUARD MONTERINGSANVISNING

Portugal Guard är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. Systemet består av 
stående profiler svetsade på liggande profiler, stolpar samt fästdetaljer och kan kompletteras med grindsystem av 
samma fyllning.

2x hål Ø8,5mm
2x komplett m8 x 110 Vagnsbult

2x hål Ø4,2mm
2x popnit

2 extra kompletta bultar/hörn
2st lock 50x30

+

Två standardmetoder:

Paneler lämpar sig även bra för montering i ojämna 
terrängförhållanden tack vare sina justerbara 
paneler.



PORTUGAL GUARD MONTERINGSANVISNING

Man kan få grindsystem i samma utförande som panelen.
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