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Högmast Polygonal

Högmast Polygonal är en konisk mångsidig  
plåtkonstruktion. Masten levereras  
varmförzinkad och dimensionerade enligt 
Eurokod 3, och tillverkad enligt EN 1090, 
CE märkt. Som tillval kan masten levereras 
helbelagd med våtlack eller pulverlack. 

Mastens konstruktion gör att inga  
klätterhinder eller andra skydd behövs för 
att skydda kablar och annan utrustningen. 
Masten passar för både belysning och 
övervakning på platser där det passerar 
mycket folk som t.ex parkeringsplatser, 
lager ytor, flygplatser och idrottsplatser m.m. 
Som standard har masten en lucka för 
inkoppling av elektrisk utrustning med 
anslutning för jord. 

Masten kan kompletteras med kronor, balkar 
och plattformar för att montera strålkastare 
och armaturer samt annan teknisk utrustning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk beskrivning: 

Material - Stål S235 och S355. 

Ytbeläggning – Varmförzinkade enligt EN 1461, som standard. 
Våtlack och pulverlack, som tillval.

Dimensionering – EN 1993, Eurokod. 

Tillverkning – EN 1090, CE märkt.
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Högmast Rund är en konisk rund 
plåtkonstruktion. Masten levereras 
varmförzinkad och är dimensionerade enligt 
EN 40 och CE märkt. Som tillval kan masten 
levereras helbelagd med våtlack eller 
pulverlack.  

Mastens runda koniska form har ett estetisk 
tilltalande utseende och passar på publika 
platser som parkeringsplatser, lagerytor, 
idrottsplatser m.m för belysning och 
övervakning. Som standard har masten en 
lucka för inkoppling av elektrisk utrustning 
med anslutning för jord. 

Masten kan kompletteras med kronor och 
balkar för att montera strålkastare och 
armaturer samt annan teknisk utrustning. 

Högmast Rund

Teknisk beskrivning: 

Material - Stål S235. 

Ytbeläggning – Varmförzinkade enligt EN 1461, som stand-
ard. Våtlack och pulverlack, som tillval. 

Dimensionering – EN 40, CE märkta.
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Teknikbärare 

Fackverkssektioner som är anpassade för att bära tull- och  
övervakningsutrustning, rör, kablage etc.  
CE-märkta enligt SS-EN 1090-1. 

Trafikbelysning 

ABSORBENT® är ett komplett system med CE-märkta  
stolpar upp till 15 m i eftergivlighetsklasserna: 

- HE eftergivlig uppfångande 
- NE eftergivlig

Skyltbärare 

Komplett program för bärare av skyltar. 

- Portaler CE-märkta enligt SS-EN 1090-1 
- Skyltstolpar CE-märkta enligt SS-EN 1090-1 
- Eftergivliga skyltstolpar CE-märkta enligt SS-EN 12899

Master 

Vårt mastprogram omfattar CE-märkta master upp till 72 m.  
Dessa master används som bärare av belysning, övervakning,  
kommunikation, åskledare samt annan teknisk utrustning.  

Master finns i följande utförande:

- Fackverk
- Runda koniska
- Polygonala koniska

Kundanpassat 

Vi tar fram produkter efter kundens egna önskemål.
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