
Profilbetong

Produkter
• Veisikring Profilbetong tilbyr støping av alle typer 

betongrekkverk, kantstein og bankett - støpt i en operasjon og 

fundamenter

som passer for glidestøping.

• Grusutlegger for oppbygging av grusfundament før profil støpes

• Bandbil som benyttes til å fylle opp grus på baksiden av 
       betongprofiler og finjustering av fundamenter

• Sikkerhet - betongprofilene er klart de mest solide rekkverkene sammenlignet med stål og wire løsninger 

• Produktutvikling -  støpeformen kan i stor grad tilpasses etter kundens ønske/behov. Glidestøp gir en

kontinuerlig betongprofil uten skjøter. Tidsbesparende, rask og effektiv utførelse

• Levetidskostnad - rekkverkene er støpt med høykvalitetsbetong som har stor motstandsevne mot kjemiske og

mekaniske belastninger og tåler mange fryse/tine prosesser.

• Tilgjengelighet - Veisikring Profilbetong kan nå alle steder i Norden i løpet av 2 dager. Produksjonen kan så

begynne etter noen få timer med rigging dersom grunnarbeidet er ferdig.

• Kostnad - prisgunstig alternativ i forhold til sikkerhetsklasse. Prisen pr meter vil i stor grad avhenge av avstanden
til nærmeste betongblanderi. Våre produksjonskostnader vil variere med jobbstørrelse.

Hvorfor velge Veisikring Profilbetong?

Glidestøpt rekkverk
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Profilbetong
Midtdeler - H2D90

•    Siderekkverk. Kan utføres med varierende høyde fra          
       65-120 cm. Småviltgjennomganger.  

• Avvisende kant på en side.                                

•    Vanngjennomføringer legges inn etter behov. 
       Småviltgjennomganger.   

•    Støyskjerm kan ettermonteres på rekkverket. 
       

Rekkverk H2E90

• Profil godkjent iht. den nye rekkverksnormalen til 

       bruk som midtdeler.

• Avvisende kant på begge sider.

•    Trekkrør for lysmaster kan støpes inn. 
       Vanngjennomføringer kan legges inn etter behov
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Rekkverk H2E90 - ny over gammel
Profilbetong

•    Nytt, trafikksikkert siderekkverk støpes over  
      gammelt. Gammel kant kan ikke overstige 60 cm 

• Nytt rekkverk armeres langsgående med 2 stk
       12 mm kamstål.

•    Vanngjennomføringer legges inn etter behov. 

Svelvikellipse
• Ellipsen er tillat brukt som betongskille mellom
   kjørebane og gang-/sykkelveg på strekninger med
   hastighet 60 km/t eller lavere.
• Gir lav klatreeffekt for bilhjul og er ikke fristende å
   spasere på for barn. Drenering utføres etter kundens
   ønske.
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Profilbetong

Bruk av Safetybaer - midtrabatt

Glidestøp kan tilpasses kundens behov
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