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Beslag för stålgrindar

Originalbeslag för dina grindar
Du märker direkt när dina grindar 
har monterats med Podas original-
beslag. Kraftiga tjocklekar, stabila 
staplar och justerbara gångjärn 
säkerställer att dina grindar fung-
erar problemfritt i många år. Alla 
beslag är varmgalvaniserade.

För att göra det enklare för dig har 
vi sammanställt två olika beslags-
paket. Beslagspaketen innehåller 
allt du behöver för montering av 
en enskild grind. Extra låsanord-
ningar och beslag för specialin-
stallationer fås som tillbehör.

Beslagspaket för stålgrindar
Det ena beslagspaketet passar 
både Podas stålgrind och Po-
das lättviktsgrind, med eller utan 

flätvärk. En enskild kedjelåsanord-
ning medföljer.
 
Beslagspaket för teleskopgrind
Det andra beslagspaketet är av-
sett för Podas teleskopgrind. I 
detta paket ingår en säkerhetsfall-
regel.

Låsanordning
Valet av låsanordning beror bl.a. på 
om grinden ska monteras individu-
ellt eller som en del av en dubbel-
grind/-port.

För stålgrinden fås en låsbult med 
fjäder – ett bra tillbehör om grin-
den ska öppnas både inåt och utåt. 
En säkerhetsfallregel är försedd 
med runda byglar runt stängnings-

mekanismen. Detta kommer att 
förebygga att djuren skadas. Om 
säkerhetsfallregeln ska användas 
tillsammans med en lättviktsgrind 
finns en särskild regel, som bultas 
fast på grinden.

Fallregel fås både med beslag för 
montering på en stolpe och för dub-
belgrindar. De höga lättviktsgrindar-
na, fr.o.m. 145 cm, är förberedda 
för montering av fallregel i bekväm 
höjd.

Andra tillgängliga beslag är bl.a. en 
tapp på monteringsplatta för mon-
tering på vägg.

Se baksidan för mer information.
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Beslagspaket för stål- och lättviktsgrind 
Med/utan flätvärk
Varunr. 59031

2 st.  Öglebultar Ø20 x 220 mm (5910)
2 st.  Tappar SUPER med stopp
         20 x 250 mm (5907)
1 st.   Kedjelåsanordning med krampa (5908)

Beslagspaket för teleskopgrind
Varunr. 59032

2 st. Tappar med bultar och säkerhetsmuttrar  
        (5905)
2 st. Öglebultar Ø20 x 220 mm (5910)
1 st.  Säkerhetsfallregel, inkl. monteringsskru        
        var (59251)

Beslagspaket

Fallregel för stålgrindar och låga 
lättviktsgrindar (t.o.m. 130 cm) 
Varunr. 5991

Fallregel för höga lättviktsgrindar 
(fr.o.m. 145 cm)
Varunr. 5992

Låsanordning för enkelgrindar

Kedjelåsanordning med krampa
Varunr. 5908

Låsbult med fjäder, för stålgrindar
Varunr. 59081

Anslagsregel för lättviktsgrindar, 
för säkerhetsklinka (medföljer inte) 
Varunr. 59257

Fallregel med beslag för montering 
på stolpe. För stålgrindar och låga 
lättviktsgrindar (t.o.m. 130 cm)
Varunr. 5990

Fallregel med beslag för montering på 
stolpe. För höga lättviktsgrindar (fr.o.m. 
145 cm)
Varunr. 5993

Tekniska specifikationer och varunr.

Låsanordning för dubbelgrindar/-porter

Säkerhetsfallregel
Varunr. 59251

Tapp med monteringsplatta
Varunr. 5904

För montering av grind på vägg
Ø20 mm tapp med monteringsplatta
Monteringsskruvar medföljer

Tapp för väggmontering


