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Eclipse® är en seg och stark armerad fog för tung 
belastning. Det triangelformade tvärsnittet ger 
hög dragstyrka och förstärker fogens överdel så att 
den klarar tung och tät trafik. Mellanplattan har full 
höjd, vilket bidrar till styrka och styvhet.
Eclipse® är ett mångsidigt och kostnadse�ektivt 
alternativ till en traditionell fog. Galvaniserad i 
standardutförandet, för användning inomhus och 
utomhus.

• Allmänna lagerlokaler
• Distributionscentraler
• Fabrikslokaler
• Butiksytor
• Tung och lätt industri

•
•
• Portskydd
• Fogfria golv

• Tung belastning

BetaJoint®

erbjuder skydd för fogar som utsätts för 
medeltunga laster i betonggolv och 
betongytor. Sammanhängande betongkramlor 
ser till att betongen �xeras längs hela fogen. 
Välj BetaExpansion (avbildad ovan) för plattor 
utomhus och BetaEdge för gjutning med 
traditionella formar av trä eller stål.

•
•

• Fogfria golv
•
• Som en kvarliggande avdragarskena
•
• Utomhusplattor (BetaExpansion)

• Medeltung belastning
(luftgummihjul)

® är nog den vanligaste typen av 
armerad fog. Den har använts med framgång i 
många år runt om i världen.
Den satte en ny standard för armerade fogar 
på 90-talet, och är fortfarande ett populärt 
alternativ för många projekt, på grund av sin 
mångsidighet.

• Allmänna lagerlokaler
• Distributionscentraler
• Fabrikslokaler
• Tung och lätt industri

•
•
• Portskydd
• Fogfria golv

• Tunga laster
(små, hårda hjul)

Signature

Signature®  är en överlägsen  
armerad fog. Den �nurliga trapetsformen 
förhindrar att hjulen på truckar körs ned i 
tomrummet mellan fogens kanter. Eftersom 
inga stötkrafter uppstår skadas varken fogen 
eller trucken. Signature® erhöll priset Most 
Innovative New Product vid den brittiska 
betongindustrins mässa 2012.

• Allmänna lagerlokaler/distributionscentraler
• Avfallshanteringsstationer
• Kyllager
• Fabrikslokaler
• Tung och lätt industri

•
•

vinkelrätt över fogarna

•
• Portskydd
• Efterspända plattor
• Fogfria golv

• Mycket tunga laster
(små, hårda hjul, t.ex.
pallastare)
Tunga laster
(små, hårda hjul)

•

® ®Eclipse AlphaJoint   Classic 4010®

Observera att arbetskostnaden för installation är 
högre än för de andra fogsystemen.
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