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Algild hönnun

Við bjóðum uppá kúlur og línur / leiðarlínur úr plasti og sink með lími á bakhliðinni.

Þessar vörur er hægt að nota á flest allar gerðir af yfirborðsefnum og þá sérstaklega þar sem það er erfitt að bora í

yfirborðsefni eða þar sem að hitalagnir geta verið ofarlega i steypu.

Allra best er að bora niður og líma áherslumerkingar, límdar vörur eru einnig góður valkostur.

• Við bjóðum uppá 4 mismunandi liti af borðum fyrir sink-vörur, svart, hvítt, gult og ljósgrátt

• Plast-vörur koma í hvítum og svörtum lit, einnig er hægt að sérpanta liti. 

Efnisnotkun:

110 kúlur á hvern metra með ofan verðu við tröppu x 600 mm dýpt

35 línur af 14,5 cm á hver meter neðan verðu við tröppu x 

600mm dýpt

7 línur af 14,5 cm hver meter leiðarlínu

12 línur à 14,5 cm  hver stefnubreyting

Litamismunur á tröppum á að vera 0,6, annar 

litamunur er 0,4

Einnig erum við með mót til að bora eftir og leggja merkingar eftir

Áherslumerking ofan verðu (Hættumerking); fest í fullri breidd stigans +/- 5 cm. 600 mm dýpt og endar 1tröppu 

breidd frá efstu tröppuþrepi (ca. 30 cm.)

Áherslumerking neðan verðu (Athyglismerking) fest í fullri breidd stigans +/- 5 cm. 600 mm dýpt og endar

3-5 cm frá fyrstu tröppuþrepi. Athyglismerking er einnig notuð við dyr, lyftur, afgreiðslur og fleira.

Leiðarlínur eiga að hafa 60 cm frítt til veggja á hvorri hlið af línunum.

Stefnubreitingar eru notaðar þegar leiðarlínur skipta um stefnu i minnst

tvær áttir.
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