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Sikring med pullerter

SerHegn
Der er flere forskellige faktorer, der spiller ind, når 
du skal vælge pullert-type. De permanente sikringer 
fungerer som trafikhindring og er velegnede som 
afskærmning ved bygninger og andre trafikerede 
områder. 

De er også optimale ved parkeringsarealer, gågader, 
institutioner og autoforhandlere, hvor der er et per-
manent behov for adgangshindring.

Automatiske pullerter er velegnede ved gågader, 
teaterbygninger, spillesteder og ikke mindst ved am-
bassader, rådhuse og andre offentlige bygninger. 

Klassificeringer
• Alle pullerter 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.

Dimensioner
• Ø 114 mm.

• Længde: 1.520 mm.

Højder i mm.

• Nedstøbt 800-900 mm. over terræn
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Montage
• Pullerterne nedstøbes til frostfri dybde.

Tilbehør
• Fastmonteret kæde

• Af-monterbar kæde med håndtag og beslag, for-
beredt til hængelås.

• Reflekser.

 

Pullert, Type SERP
• SER Hegns stationære pullert Type SERP, kan 

benyttes overalt hvor der ønskes en afgrænsning af 
kørende trafik samt beskyttelse af udsatte områder 
på bygninger.

• Den giver dig en god og fleksibel løsning når du 
ønsker et bestemt område sikret.

• Pullerten, består af enten runde eller firkantede 
varmgalvaniserede stålrør der støbes i beton til 
frostfri dybde.

• Vores pullerter kan leveres i alle RAL farver, hvilket 
gør at de let kan tilpasses til omgivelserne.

• Pullerterne leveres enten som enkeltstående eller 
som kædepullerter, og kan placeres hvor du ønsker 
at forhindre kørende trafik.

• Områder som industrien, virksomheder, legeplad-
ser, parkeringsområder og bilforhandlere gør ofte 
brug af vores pullerter for at hindre adgange og 
gennembrud.


