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Pallas skenböjs information illustration montage i innerkurva med  

1styck 180 graders Horisontell. 

 

 

 

Skenböj 90 x 2 Horisontell. 

 
 

 

Vägg eller räcke mellan trapplöpen. 

211 211 Mindre 

än 156 

Från minst 500 
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Pallas skenböjs information illustration montage i innerkurva med  

1styck 180 graders Helical. 

 
Helical 20 grader är totalt byggmåttet ca: 475 mm 
Helical 24 grader är totalt byggmåttet ca: 475 mm 
Helical 36 grader är totalt byggmåttet ca: 475 mm +10 mm 
Helical 44 grader är totalt byggmåttet ca: 475 mm +20 mm 
Helical 48 grader är totalt byggmåttet ca: 475 mm +20 mm 

 
Skenböj 180 Helical. 

 
Vägg eller räcke mellan trapplöpen. 
 

Helical 20 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 195 mm 
Helical 24 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 195 mm 
Helical 36 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 195 mm +5 mm 
Helical 44 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 195 mm +10 mm 
Helical 48 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 195 mm +10 mm 
 



          

Globus TT AB  Tel +46 155-20 55 00 Org nr 556433-0933  www.globustt.se  

Svalstavägen 1  E-mail info@globustt.se Vat nr SE556433093301 

SE-611 50 Nyköping 

Sweden 

 

Pallas skenböjs information illustration montage i innerkurva med  

2 stycken 90 graders Helical utan mellanbit. 

 
Helical 20 grader är totalt byggmåttet ca: 494 mm 
Helical 24 grader är totalt byggmåttet ca: 494 mm 
Helical 36 grader är totalt byggmåttet ca: 494 mm +10 mm 
Helical 44 grader är totalt byggmåttet ca: 494 mm +20 mm 
Helical 48 grader är totalt byggmåttet ca: 494 mm +20 mm 

 
Skenböj 90 x 2 Helical. 

 
 
 
Vägg eller räcke mellan trapplöpen. 
 

Helical 20 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 205 mm 
Helical 24 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 205 mm 
Helical 36 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 205 mm +5 mm 
Helical 44 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 205 mm +10 mm 
Helical 48 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 205 mm +10 mm 
 

205 205 150 
eller 

mer 

494 
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Pallas skenböjs information illustration montage i innerkurva med  

2 stycken 90 graders Helical med mellan rak bit. 

 
Helical 20 grader är totalt byggmåttet ca: ??? mm 
Helical 24 grader är totalt byggmåttet ca: ??? mm 
Helical 36 grader är totalt byggmåttet ca: ??? mm +10 mm 
Helical 44 grader är totalt byggmåttet ca: ??? mm +20 mm 
Helical 48 grader är totalt byggmåttet ca: ??? mm +20 mm 

 
Skenböj 90 x 2 Helical. 

 
 

 
Vägg eller räcke mellan trapplöpen. 
 
Helical 20 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 195-210 mm 
Helical 24 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 195-210 mm 
Helical 36 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 195-210 mm +5 mm 
Helical 44 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 195-210 mm +10 mm 
Helical 48 grader är byggmåttet skena till vägg ca: 195-210 mm +10 mm 
 
 
Med vänliga hälsningar 

Globus TT AB 

205 205 Mer 
än 
150 

Valfri längd rak bit 
mellan böjarna. 


