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Solsejl - Fakta
Producent af stolber: AUGUST OLSEN`S eftf. A/S
Standardmål på dugen: 6x6x6m
Minimum forskelle på stolpe højderne er 2 m pga. af regnvand
 - Feks. Højste stolpe 5,5m og laveste stolpe 3,5m
Pris: ca 8500 kr. + stolper og fundering.

Materiale
Darcon Sejldug: Sejlmateriale der er et slidstærkt og UV bestandigt som i udseende 
ligner segldug. Anbefales hvor man ønsker en sejldugs lignende regntæt overdækning. 
Haves i let og kraftig version (180/360 gr./m2) 

Opsættelse
Producenten AUGUST OLSEN`S eftf. A/S stolber laves ofte med baduner, dette gøre 
at masterne kan står lodret eller vippes ca. 70 grader. Badunerne placeres ca. 2 meter 
fra mast toppen. Baduerne kan undværes, men det kræver mere fundering. 

Anvendes
De små duge (som 6m.x6m.) kan godt nedtages af alm. folk. Ved større feks. på 100 
m2 kan man lave aftale med firma om at de kommer hvert år og nedtager, evt. rengør 
og opsætter igen.

Til opsættelse af dugen skal anvendes en erhvervsstige. For alm. personer skal man 
være forsikret af egen forsikring, eller skal man have den lokale malermester til at 
kravle op 2 gange om året.

Rengøring
Rengøring er mulig med lunken vand iblandet opvaskemiddel eller nænsom maskinvask. 
Efter vask kan det være nødvendigt at imprægnere sejl for at opnå tæthed igen. 

Erhvervsstige
Wiener-stige Stilbar højde

 - Kan »gå på trapper«.
 - 30x30 mm trin. 
 - Højden stilles trinvis med hån  

 den. Låses med sikring.
 - Stabilisatorer på begge stigedele.
 - Meget velegnet til teatre o.l.

Stigelængde som foto (m) 4,05 4,95 6,05
Længde sammenskudt (m) 2,40 3,01 3,57
Stabilisator 0,80 0,90 1,00
Vange dim (mm) 58x25 73x25 73x25
Spændvidde (m) 2,23 2,69 3,33
Antal trin 4x8 4x10 4x12
Vægt (kg) 22,2 27,3 31,4
Vare-nr. 41322 41323 41324
Vejl. pris (ddk) - Ekskl. moms 9.238,- 11.684,- 13.760,-

Darcon SejldugSolsejl
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Wire

Klatreplanter Alternativ: Udsmykning med metal

Alternativ: Udsmykning med farver Alternativ: Belysning

Wire udspændt imellem stolperne

Mondrads plads, København

Slotsgrus
Producent: Stenrand Slotsgrus

Materiale
Slotsgrus er karakteriseret ved at være hårde og faste end andre grus belægninger. 
Specielt hvor der er intensiv færdsel af fodgængere opnås meget tætte 
belægningsoverflader. 

Anvendes
Efter kort tids anvendes vil slotsgrus blive hårdt og kompakt, og der opnås en tæt 
belægningsoverflade, som skaber en stabil overfalde, der ikke hæfte på skoene.  
Slotsgruset i sammenspil med den 2 meter bredde betonstensbelægning omkring 
torvet, gør at butikker ikke vil opleve problemer med grus. I regnperioder kan sandet 
løste sig lidt. 

Slotsgruset brugs blandet andet på kirkegårde, hvor der en tæt forbindelse mellem 
ude og inde, oftest kun trappetrin, hvor der ikke oplevelse problemer med grus inde i 
kirkerne.  

Andre oplysninger: http://www.stenrand-grusgrav.dk/index.php?page=slotsgrus

Bibliotekshaven, København
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1:200

Perspektiv tegning

Evt. info sølje

Telt/arrangement/
pentanque område

Søljer

6*6*6m sejl

Søljer

Fast overdækket 
cafeområde m. grill

Eksist. træ

Glasparti

Dør

Plakater

“Søljer” i mur

Plakater

Unhæng stop/bio stop

Permanent overdækningSejlSejlWire

2,3m

4,2m
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Perspektiv tegning “Vinter uden sejl”

1:200 - “Vinter uden sejl”

3,5m

5,7m


