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6-kantet stander i 2 størrelser, SG stander 

  

Vores SG stander er en nyere stander 
som har et mere moderne 6-kantet 
udtryk.  Oprindeligt fandtes 
standeren kun som 2,7meter gade 
stander. Undervejs i historien hvor 
flere lampehoveder er kommet til, 
fås standeren også i en 1,4meter 
stander.  
Fællesnævneren er at de alle er 
fremstillet i støbejern efter de 
samme principper som i gamle dage.  

• Lampestanderen produceres af støbejern.  

• Standeren fås i 4 forskellige højder 

• Som standard leveres lampen med en varmgalvaniseret nedgravningsfod.  

• Alternativt medleveres en støbejernsfod for placering på solidt underlag, Granit eller andet. 

• Nederst på standeren findes en inspektionsluge, for adgang til sikringsboks. Der kan maksimalt 
anvendes 10mm2 installationskabler.  

• Inspektionslugen kan opgraderes med et våbenskjold. 

• Støbte dele behandles med: metallisering + 2komponent primer + 2komponent antracit. 

 

Type Højde i cm Vægt i kg 
Tap for 
lampe 

Gevindhuller for 
montering 

Pris uden moms* Pris med moms* 

S0 
SG1 

140 
272 

35 
104 

Ø33mm 
Ø78mm 

4stk M 
4stk M 

5.060.- 
10.120.- 

6.325.- 
12.650.- 

*uden fragt og emballage. Priser gældende pr. Juli, 2019 
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   Montage principper 
Nedgravningsfod 

                                                               

                                                             

Nedgravningsfod i 
varmgalvaniseret stål. 

 
nedgravningsdybde 

Lille, SG1=50cm 
Mellem, SR1= 60cm 

Stor, SR2= 70cm 

Støbejernsfodplade 

 

 
Lille=35cm 

Mellem=40cm 
Stor=49,5cm 
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