DANSAFE
Kabine og forhængløsninger
Der tages forbehold for prisstigninger.
Jan 2022 - April 2022

Svejseforhæng
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Ved målinger af den spektrale transmittans på vores farvede gennemsigtige svejseforhæng, er
disse fundet særdeles velegnede og godkendt til afskærmning af svejsepladser. Svejseforhæng
har en godstykkelse på 0,45 mm og tåler en konstant arbejdstemperatur på +70 til -30 grader.
Husk selv at tillægge 5-10% i bredden til eventuelle ønskede folder.

Standard størrelser (med Ø:16 mm ringe pr. 250 mm i toppen)
445184 Grøn, H:1800 x B:1800 mm

355 pr. stk.

445185 Gul, H:1800 x B:1800 mm

355 pr. stk.

445183 Orange, H:1800 x B:1800 mm

355 pr. stk.

Min bestilling 10 stk.
445134 Grøn, H:1800 x B:1300 mm

297 pr. stk.

445135 Gul, H:1800 x B:1300 mm

297 pr. stk.

445136 Orange, H:1800 x B:1300 mm

297 pr. stk.

Min bestilling 10 stk.
445023 Grøn, H:1800 x B:1400 mm

312 pr. stk.

445024 Gul, H:1800 x B:1400 mm

312 pr. stk.

445025 Orange, H:1800 x B:1400 mm

312 pr. stk.

Min bestilling 10 stk
445154 Grøn, H:1800 x B:1630 mm

390 pr. stk.

445155 Gul, H:1800 x B:1630 mm

390 pr. stk.

445156 Orange, H:1800 x B:1630 mm

390 pr. stk.

Specialtilpassede størrelser (med Ø:16 mm ringe pr. 250 mm i toppen)
Varenr.
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Model

Pris (DKK)

445186 Min. 10 m2 pr. forhæng

138 pr. m2

445187 Fra 5 - 10 m2 pr. forhæng

150 pr. m2

445188 Fra 2 - 5 m2 pr. forhæng

167 pr. m2

445189 Under 2 m2 pr. forhæng

223 pr. m2

445170 Burrebånd, selvklæbende L: 500 x B: 20 mm (velkrohun/løkke/blød)

32 pr. meter

445171 Burrebånd, selvklæbende L: 500 x B: 20 mm (velkrohan/krog/hård)

32 pr. meter

Tillæg for ekstra isatte ringe (40230)

7 pr. stk.

Tillæg for ekstra isatte rustfri ringe (40233)

9 pr. stk.

Burrebånd, selvklæbende erstatter påsyet burrebånd og trykknapper. Klippes op i mindre
stykker og sættes på efter behov, når forhænget er sat op. Der skal bruges både han og hun.
Alle priser er oplyst i DKK excl. moms og AB fabrik Kolding.
Der tages forbehold for prisstigninger.

Forhængstativer
Varenr.

Model (Højde x Bredde)

Pris (DKK)

44534 Forhængstativ i firkantet profil, komplet med hjul,
og forhæng grøn. H:2000 x B:1800 mm

2780 pr. stk.

44535 Forhængstativ i firkantet profil. med vinger 80cm,komplet
med hjul og forhæng grøn., H:2000 x B:3400 mm

3287 pr. stk.

Dug fra rullen (til svejs)
Varenr.

Model

Pris (DKK)

512001 Orange (hel rulle: L: 76,8 x B: 1,90 meter)

82 pr. m2

512011 Gul (hel rulle: L: 76,8 x B: 1,90 meter)

82 pr. m2

512050 Grøn (hel rulle: L: 76,8 x B: 1,90 meter)

82 pr. m2

51544 Lysgrå (ugennemsigtig/brandh) (hel rulle: L:65x B:2,5 m)

92 pr. m2

51103 Klar dug, (hel rulle: L: 50 x B: 1,37 meter)

70 pr. m2

445211 Afkapning af presenningsdug
Dug sælges som hele ruller eller som afklip (min. 10 lbm).

210 pr. stk.

Lamelforhæng (til svejs)
Varenr.
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Model (Bredde x Tykkelse)

Pris (DKK)

445222 200 x 2 mm svejs – gul, kun på bestilling

pr. lbm

445209 300 x 2 mm svejs – mørkegrøn, kun på bestilling

pr. lbm

445202 300 x 2 mm svejs – rød (EN1598), kun på bestilling

pr. lbm

445210 Afkapning pr. lamel inkl. 2 ringe
Afkapning pr. lamel ekskl. ringe

56 pr. stk.
35 pr. stk.

Lamelforhæng, fås også som antistatisk, UV bestandig.
Varenr.

Model (Bredde x Tykkelse)

Pris (DKK)

445212 100 x 1,2 mm klar – alm. Temp./køl, kun på bestilling

pr. lbm

445200 200 x 2 mm klar - alm. temp./køl

pr. lbm

445204 300 x 3 mm klar - alm. temp./køl

pr. lbm

445207 400 x 4 mm klar - alm. temp./køl

pr. lbm

445201 200 x 2 mm klar - til frostrum, kun på bestilling

pr. lbm

445205 300 x 3 mm klar - til frostrum, kun på bestilling

pr. lbm

445208 400 x 4 mm klar - til frostrum, kun på bestilling

pr. lbm

445210 Afkapning pr. lamel inkl. 2 ringe
Afkapning pr. lamel ekskl. Ringe

56 pr. stk.
35 pr. stk.

Tillæg for ekstra ringe (40230)

7 pr. stk.

Tillæg for rustfri ringe (40233)

9 pr. stk

Priserne er ekskl. afkapning. Ring for anbefaling til overlap samt lamelbredde.
Ved indhentning af tilbud skal vi have oplyst port bredde, ønsket lamelbredde, ønsket overlap i
% eller cm, port højde samt ønsket ophæng (i port eller over port).
Lamel fast montering
44555
44556
44557

Rustfri skinne lamel 984mm
Rustfri skinne lamel 1230mm
Rustfri skinne lamel 1968mm

44552
44553
44554

Rustfri lamel beslag 200mm ex. bolte
Rustfri lamel beslag 300mm ex. bolte
Rustfri lamel beslag 400mm ex. bolte

286 pr. stk
337 pr. stk
460 pr. stk
30 pr. stk
49 pr. stk
76 pr. stk

Støjforhæng (pvc belagt skum)
Varenr.

Model

445160 Støjforhæng m/ 3 mm skum belægning

Pris (DKK)
434 pr. m2

Svejsetæpper (rest salg)
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44805

Indtil 800 °C, 1000 x 1000 x 1,5 mm

286 pr. stk.

44804

Indtil 1000 °C, 1000 x 2000 x 2 mm
Kun så længe lager haves

1210 pr. stk.

44806

Indtil 1000 °C, 1000 x 1000 x 2 mm

715 pr. stk.

445041

Indtil 1000 °C, 2000 x 3000 x 2mm
Kun så længe lager haves.

2500 pr. stk.

Ophæng på rør
Varenr.

Model

Pris (DKK)

45115

Jernring (indvendig gevind Ø:45 mm)

3,50 pr. stk.

41145

Galvaniseret S-krog 4,2 x 45 mm

2,50 pr. stk.

44533

Gardinkrog (dråbe) Ø:42 x L:72 mm

4,50 pr. stk.

Beslag & ophæng
Beslag og ophæng (til forhæng under 2500 mm i højden)
Varenr.
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Model

Pris (DKK)

44501

Portskinne, C-profil, 25x25 mm (6000 mm
længder), Galvaniseret

567 pr. stk.

44532

Forhængsrulle m/ krog og 2 hjul, Helstøbt
plast

14 pr. stk.

44502

Bue R:600 mm, vinkel: 1391x1391 mm,
Galvaniseret

1732 pr. stk.

44503

Forbindelses/samlemuffe, Galvaniseret

125 pr. stk.

44506

Vægbeslag for parallel montering,
Galvaniseret

75 pr. stk.

44507

Loftbeslag, Galvaniseret

74 pr. stk.

44516

Skinnestop for portskinne.

37 pr. stk.

Alle beslag leveres uden skruer, spændeskiver og bolte.
Alle priser er oplyst i DKK excl. moms og AB fabrik Kolding.
Der tages forbehold for prisstigninger.

Beslag og ophæng (til forhæng over 2500 mm i højden eller 600 kg)
Varenr.
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Model

Pris (DKK)

44500

Portskinne, C-profil á 7000 mm, B:42,5 x H:50
mm, Ubehandlet restsalg

787,5 pr. stk.

445002

Portskinne, C-profil á 7000 mm B:42,5 x H:50
mm, Galvaniseret

1523 pr. stk.

44531

Presenningsløber, enkelt, m/pvchjul,
Galvaniseret

35 pr. stk.

445011

Buet portskinne 900, Stål, Galvaniseret,
Radius = 600 mm

445003

Samlemuffe for fastsvejsning, Stål,
varmforzinket

176 pr. stk.

445006

Samlemuffe rustfri m/ 4 pinolskruer

pr. stk

445004

Væg beslag for parallel montage, Støbegods,
Galvaniseret

221 pr. stk.

445008

Væg beslag for vinkelret montering, enkelt,
Justerbar, Stål, Galvaniseret.

300 pr. stk.

44517

Skinnestop, Stål, Galvaniseret

210 pr. stk.

44508

Loftbeslag m/ 2 monteringshuller, Stål,
Galvaniseret

356 pr. stk.

44509

Loftbeslag m/indstillingsgevind, Stål,
Galvaniseret, m/Bolt: M12x60 m

345 pr. stk.

Alle beslag leveres uden skruer, spændeskiver og bolte.
Alle priser er oplyst i DKK excl. moms og AB fabrik Kolding.
Der tages forbehold for prisstigninger.

4057 pr. stk.

