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K2 STÅL fås i følgende varianter: 
 

STOLPER 
Varmgalvaniseret 75 µ 

Mål i mm Varenummer 

H B L 

Stålstolpe,  
godstykkelse 2 mm 

100 100 2700 6502 

80 80 2100 6503-210 

2400 6503-240 

2700 6503-270 

3000 6503-300 

 

U-SKINNER 
Varmgalvaniseret 75 µ 

Mål i mm Varenummer 

H B L 

U-skinne side,  
godstykkelse 2 mm 

30 30 1120 6510-112 

1400 6510-140 

1810 6510-181 

1960 6510-196 

U-skinne side 45° højre/venstre 17/37 30 1810 6511 / 6512 

U-skinne top/bund, 
godstykkelse 2 mm 

35 35 915 6520-091 

1810 6520-181 

2235 6520-223 

 

STÅLKERNER  
Varmgalvaniseret 60 µ 

Mål i mm Varenummer 

H B L 

Stålkerne (firkantrør), 
godstykkelse 2 mm 

15 
 

28 1665 6540-166 

1800 6540-180 

2085 6540-208 

2220 6540-222 

 

STÅLKERNER 
Elforzinket 

Mål i mm Varenummer 

H B L 

Stålkerne (firkantrør), 
Godstykkelse 1,5 mm 

60 60 2000 6500 

 

 
 



 
Tolerancer og øvrige angivelser: 
 
Som alle andre galvaniserede overflader påvirkes K2 STÅL af vejr og vind, idet overfladen med tiden 
bliver mere mat og grå. Dette påvirker ikke holdbarheden eller stabiliteten af produktet og berettiger 
ikke til reklamation. 
 
Der kan forekomme minimale variationer i bredde og tykkelse på alle varianter af K2 STÅL, og 
medmindre dette bevirker, at produktet ikke kan bruges efter hensigten, berettiger det ikke til 
reklamation. 
 
Råmaterialerne er af højeste sortering, men der vil stadig kunne forekomme enkelte nister, grater, 
aske/slagge og zinkdryp i overfladen. Der kan også enkelte mindre steder være brugt zinkmaling til 
at lukke sår i zinklaget som følge af ophængning og lignende. 
Dette kan ikke helt undgås, og det berettiger ikke til reklamation. 
 
Reklamation: 
 
Indsigelser vedrørende fejl og mangler på produktet, som ligger ud over ovenstående angivelser, 
dvs. større kosmetiske fejl, skævheder/vrid, skader, revner mv., som umiddelbart kan observeres, 
skal foretages inden montage eller forarbejdning, da produktet ellers anses for værende godkendt, 
og reklamationsretten vedrørende de beskrevne fejl bortfalder.  
 
Eventuelle reklamationer godtages kun efter forudgående aftale med K2 Komposit ApS.  
 
I de tilfælde, hvor vi godtager en reklamation, omfatter dækningen alene de af os leverede materialer. 
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