
Standsende

PRESSEGITTER

JSA pressegitter yder effektiv beskyttelse af værdier og
forebygger mod indbrudsforsøg, indbrud og hærværk.

JSA pressegitre produceres individuelt til enhver opgave
og udføres i samtlige SKAFOR klassifikationer.

Pressegitteret kan således opfylde ethvert sikringskrav
uanset varesortiment.

De mange farvemuligheder gør det muligt at skabe et
harmonisk facademiljø eller en iøjnefaldende løsning.

Hindrende Hæmmende

Sikker
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Landsdækkende konsulent-
og servicetjeneste

PRESSEGITTER

Klassifikation Maskestr. Tråd Ramme Vægt

GUL 55 x 55 mm Ø 5 mm 10 x 20 mm fladstål 10 kg/ m2

GRØN 140 x 140 mm Ø 10 mm 10 x 20 mm fladstål 13 kg/ m2

BLÅ 80 x 80 mm Ø 10 mm 10 x 20 mm fladstål 18 kg/ m2

RØD 80 x 80 mm Ø 10 mm 10 x 20 mm fladstål 18 kg/ m2

JSA pressegitter type S

JSA pressegitter anvendes til sik-
ring af vinduespartier og døre, hvor
adgang ønskes hindret og hvor
specielle sikringskrav samt plads-
forhold og bygningskonstruktioner
gør denne gittertype ideel.

JSA pressegitter består af runde
stålstænger, der er flettet og for-
krøppet i krydspunkterne.
Stålstængerne er svejset i en
ramme af fladstål.

Pressegitteret udføres med
maskestørrelse og trådtykkelse
efter varesortiment/ sikringskrav og
individuelt i dimensioner efter
opgaven.

Leveres pulverlakeret i standard
RAL farve efter ønske eller galvani-
seret.

Gitteret monteres enten fast
med forankring i karm/ mur, afta-
geligt eller svingbart enkelt eller
dobbeltsidigt. Aftagelige og sving-
bare gitre, der er monteret i vindu-
es- eller døråbningen er sikret med
kraftig hængelås.

JSA pressegitter fremstilles i
specialudførelse til sikring af vin-
duespartier med glasflader, der er
samlet i variable vinkler. 
(Se skitse)

JSA Sikring producerer også
saksgitre, jalousier, rulleskodder,
pladeskabe, alu rullegitre, ALUP
rullegitre, alu/stål rullegitre og
rullegitre i specialudførelse.

JSA mekanisk sikring er frem-
stillet i egne produktionshaller,
testet på Teknologisk Institut og
godkendt af SKAFOR.
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