
Svingporte med fokus på sikkerhed og stabilitet

Europa heracles
Europa svingporte f indes i adskillige udgaver, højder 
og bredder. Det f indes tillige i både en enkelt- og
dobbeltport udgave. Europa er meget nem og hurtig 
at samle.

Klassif iceringer
• Alle stolper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 

1461 som standard.

• Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i 
rustfrit stål A2

• Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i 
henhold til danske betonværker, og som minimum 
styrke 16.

• Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvani-
seringen er tilpasset pulverlakeringen.

• Kan leveres elektriske

Dimensioner
• Lågestolper fås i dimensioner fra 100x100 mm til 

220x220 mm.

• Baluster udfyldning:

• Balustre i Ø36x1,25 mm. gods

• Center/center afstand mellem balustre er 132 mm.

Højder i mm.
• 1.000 (uden sakseskinne)

• 1.250 (uden sakseskinne)

• 1.500 (med sakseskinne)

• 1.800 (med sakseskinne)

• 2.000 (med sakseskinne)

• 2.500 (med sakseskinne)
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Bredde i mm. (enkeltfløjet)
• 1.000

• 1.250

• 1.500

• 2.000

• 2.500

• 3.000

• 3.500

• 4.000

• 4.500

• 5.000

Bredde i mm.  (dobbeltfløjet)
• 2.000

• 2.500

• 3.000

• 4.000

• 5.000

• 6.000

• 7.000

• 8.000

• 9.000

• 10.000

Montage
Monteres på de støbte stolper, med rustfrie svingbe-
slag, der giver en åbning på op til 180 grader.

Hvis der ønskes stolper på fodplade, monteres disse 
med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Dis-
se bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. 
Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, 
og betonen frostspringer, samt en meget høj træk-
styrke.

Lågen leveres med Locinox låsekasse med 3 nøgler 
og rustfrie greb.

Farvede porte
Stolper kan leveres i følgende standard RAL-farver 
mod tillæg:

• 6005 Mosgrøn

• 6009 Olivengrøn

• 6014 Herasgrøn

• 7016 Antracit

• 7030 Stengrå

• 9005 Sort

• 9010 Hvid
Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre RAL- 
farver, mod ekstra tillæg.
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Tilbehør
• Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis 

betondæk og lign.

• Skudrigler

• Børnesikret 3-punktshåndtag

• Magnetlås

• Elektrisk låseanordning med kodetastatur

• Mekanisk kodetastatur

• Selvlukker

• Flugtvejshåndtag, samt rustfri halvmåne til afdæk-
ning af håndtaget

• Strømhegn

• Kan også leveres i følgende design:

• Atlas udfyldning

• Athos udfyldning

• Pallas udfyldning
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