


Alt i denne borsjyren er presentert og selges av:

Vi tenker på naturen..

AKB Lighting as, Postboks 2009, Søndre Kullerød 6, 3202 Sandefjord, www.akblighting.no

og tilbyr bærekraftige alternativer

MILJØ
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Assortement: 
- galvanisert stål

- rustfritt stål 
 
- aluminium 

- treverk 

Lysmaster av galvanisert stål med varmforsinking som korrosjons-
beskyttelse er kjent siden 1741 og hovedprinsippene er de samme i dag som 
den gang. I de fleste tilfeller er varmforsinking den beste og rimeligste korros-
jonsbeskyttelsen av stål. Vår underleverandør har drevet med varmforsinking 
siden 1947, og har i dag et moderne anlegg som er det største nordenfjells. 
Ved varmforsinking reagerer sink og jern og danner en legering. Varmforsinking 
utføres vanligvis etter EN ISO 1461, og etter tekniske leveringsbetingelser utgitt 
av Nordic Galvanizers, Norway.

Aluminium lysmaster med fotplate for montasje på et stedlig egnet 
underlag eller et fundament. Korrosjonsbestandig mast laget av aluminium og 
aluminiumstøpegods med statisk stabilitet etter DIN EN 40. Lysmastene blir 
forbehandlet, pulverbelagt og sikret en meget høy kvalitet ved brennlakkering. 
Med luke av aluminiumstøpegods, forbindelsesstykke og skyvemutter for feste 
av tilkoblingsboks og sikringsinnsats – alt en del av leveringsomfanget. 
Lysmaster kan leveres i samme farge og med overflateegenskaper som bestilte 
armaturer. Master kan også leveres i enhver RAL- og DB- farge.
Tilsvarende også lysmaster laget av edelstål med fotplate. Korrosjonsbestandig 
mast av rustfritt stål/kobber med statisk stabilitet etter DIN EN 40.

Lysmaster av tre appelerer til våre emosjonelle verdier og hører med i en 
nordisk hverdag. I mange hundre år har vi benyttet oss av tre i konstruksjoner 
og andre funksjonelle produkter. Stavkirken er kanskje det eldste synligste bevis 
på det. Den eldste stavkirken har stått siden 1100-tallet. I dag produserer vi 
store tak - og brokonstruksjoner i tre, noe som i seg selv forklarer treets egen-
skaper. Tre ruster ikke. Alle mastene som vi tilbyr har en produksjonsmetode 
og en overflatebehandling som beskytter treverket mot råte. Alle mastene er 
i utgangspunktet produsert i sent-voksende laminert furu og med mest mulig 
kjerneved. Det gir et hardt stabilt materiale. Tre jobber mot ”greenhouse” ef-
fekten. En kvadratmeter med trær lagrer ett tonn med karbongass. Vi er opptatt 
av å ta vare på vårt fremtidige miljø og legger derfor vekt på miljø gjennom hele 
livssyklusen til mastene som vi tilbyr. Treverket i mastene er ikke regnskogtre, 
men kommer fra Norden, noe som er gunstig i forhold til logistikk og gir minimalt 
med Co2 – utslipp.
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Overflater 

RAL RAL

Vår underleverandør er den eneste aktøren 
i det nordiske markedet som nå kan tilby 
overflatebehandlingen CombiCoat® på 
stålkonstruksjoner helt opp til 12 meters 
lengder og med en tyngde på opptil 1000 kg.

Siden CombiCoat® kan leveres i farge etter 
ønske, står kunden fritt til å sette sitt høyst 
personlige preg på det ferdige produktet. 
CombiCoat®-behandlingen har en «levetid» 
som er flere ganger lenger enn kun 
varmforsinket materiale. 
CombiCoat®, som er en industriell metode 
med muligheter for god kvalitetskontroll, 
forlenger levetiden på produktet, letter 
renholdet og gir en bedre overflatefinish.
Nytt pulverlakkanlegg åpner for muligheten 
til å levere store stål-konstruksjoner i alle 
tilgjengelige RAL- og NCS - farger. 

CombiCoat® er en standard for 
overflatebehandling, som inkluderer både 
varmforsinking og pulverlakkering. 
Varmforsinking har lenge vært anerkjent som 
en effektiv måte å beskytte stål på. 
Produktene forbehandles, dyppes i sinkbad 
og etterbehandles.

Pulverlakkering er en moderne industriell 
prosess for ubehandlede eller forsinkede 
flater. Prosessen er velegnet der det stilles 
store krav til korrosjonsvern, eller der det er et 
ønske om bedre overflatefinish og farge.

Lysmastene til VikØrsta er enten sylindriske eller konede. De leveres også i samme farge som bestilte armaturer fra 
våre leverandører. 

ForsinketForsinketVarmforsinketVarmforsinket

Modell Bega 8200 med sylindrisk mast montert i Jernbanealleen i Sandefjord
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VIKØrsta Stålmaster
Sylindrisk eller trappete stålstolper levereres som standard i dimensjon ø 114 med stuss 
ø 60x100 i toppen for feste av armatur i henhold til NS 3491-4. Materialkvalitet: S235JRG2. 
Varmforsinking i henhold til EN-ISO 1461. Fotplateløsningen gir gode opprettingsmuligheter 
ved justering av mutterne på fundamentet. Fotplate tar også mest hensyn til korrosjonsskader 
på bakkenivå. Fotplate cc 160 fundamentet  leveres CombiCoat behandlet, og med utskiftbare 
bolter. Firesidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, med mulighet for tilkobling av 
trekkerør. Mastenes fotplate vil dekke fundamenttoppen. 

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Fotplate c/c 160
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BEGA’s standard master leveres i korrosjons-
bestandig aluminium. Mastene blir forbehandlet, 
pulverbelagt og sikret en meget høy kvalitet ved 
brennlakkering. Lysmastene kan leveres i samme 
farge som bestilte armaturer. Master og armaturer 
kan også leveres i enhver RAL – og  DB – farge.

Overflater 

Bilde: Modell Bega 8086 

Hvit Sølv Svart

Standard farger i BEGA produktutvalget er:
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 Bega Aluminium master
Alle BEGA mastene leveres med fotplate for montasje på et stedlig egnet underlag eller 
fundament. De leveres med luke for feste av tilkoblingsboks og sikringsinnsats. Mastene 
kan fåes fra  3 - 5 meter.

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Standard lysmaster fra Bega er enten sylindriske eller konede. Men de har også 
en mast for mer nostalgiske omgivelser (mast til høyre). Mastene kan leveres i 
samme farge som bestilte armaturer fra våre leverandører om ønskelig. 
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Lysmastene fra Aubrilam er enten kvadratiske eller sylindriske. Beskrivelse av overflater og muligheter er 
beskrevet senere i brosjyren. 
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 Tremaster

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Tre ruster ikke og er ikke sensitiv til store temperatur-variasjoner eller til kloroksydering.
Tre vokser videre (for alltid) hvis det holder seg ren for to vesentlige fiender: soppaktig råte 
og treborende insekter. Spesielle prosesser innebygget i designet av Aubrilam produktene 
beskytter mot angrep av disse fiender. Insekter tiltrekkes av sevjetre og sopp av fuktighet. 
Med et gjennomsnittlig fuktighetsnivå på 12 % og fullstendig fravær av sevjetre, er alle våre 
tremaster meget godt beskyttet mot tradisjonelle fiender av trevirke. 
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Norpole trearmatur/pullert
Når man går tur i en park er det fint å se hvem du møter på veien. Fakkelen har 1 meter høy 
skjerm som gir en vertikal belysningsflate. Norpole armatur og pullert er designet og utviklet av 
Accendo Industridesign og de har lagt vekt på å formgi et armatur som passer inn i norske
omgivelser. Norpole passer inn like godt til en hyttegrend på fjellet som en moderne 
arkitektonisk bygning i urbane omgivelser. 
Norpole har mottat utmerkelsen Merket for God Design fra Norsk designråd.

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Norpole armaturene er konet med fast armatur i toppen. 
Informasjon om overflater og muligheter er beskrevet senere i brosjyren.
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 Eagle Arena tremaster

STORE STOLPER
Vi ønsker å tilby arenaer og offentlige plasser et alternativ til de tekniske 
metallstolpene som tilbys på dagens marked. Begge mastene ovenfor kan 
skaffes i 14, 16, 18, 20, 22, 24 0g 26 meter. Hvis du finner dette interresant 
så kan vi i AKB hjelpe deg til en perfekt løsning for ditt behov.

ALBATROS 25 meter
Konstruert med to trestolper der hver enkelt 
stolpe har to limtre dragere. Til stolpen kan 
man bestille lyskastere etter behov og ønske 
og det kan festes banner mellom traversene. 
Bildet viser stolpen med Grey 900 metall og 
Chestnut treoverflate.

EAGLE 14 meter
Konstruert med to limtre dragere. Til stolpen 
kan man bruke forskjellige lyskastere alt 
etter behov og ønske. Bildet viser stolpen 
med Grey 900 metall og Chestnut 
treoverflate.
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Kebony, et miljøvennlig valg:
Kebony er en trykkimprignering og består av furufuryl alkohol, som 
er utvunnet fra sukkeroer og maiskolber. Impregneringen har like 
god råtebeskyttelse som konvensjonellt trykkimpregnert tre som 
inneholder miljøgifter. Det er hverken giftig for mennesker eller 
miljøet. og kan anvendes på lik linje med ubehandlet trevirke. 
Visor wood har en mørk brunfarge som etter en tid blir sølvgrå.
 

Kebony

Både Norpole og Aubrilams master/armaturer er først og fremst et kombinert produkt av tre og 
metall. Vi valgt å tilby et standardsortement av overfalter som fremhever materialvalget og trestruk-
turen samt overflater på metallet som enten skaper harmoni eller gir kontrast mellom treet og metal-
let. I tillegg har vi lagt vekt på å velge et standard sortement som passer inn i Norske omgivelser.
Aubrilam tilbyr i tillegg et spesialutvalg av egne overflater for de som ønsker noe helt spesielt. 
Ta kontakt med oss for mer utfyllende informasjon.

   

Overflater på tremastene

Mørk eik Ebony Grå 150 sand Grå 900 sand Svart 900 sand

Vi presenterer her ulike forslag med metall og treverk, som vi etter lang erfaring mener passer til hverandre, men det er 
mulig å sette sammen egne kombinasjoner hvis det er ønskelig, så her er det mange alternativer.

Standard farger treverk:

Naturlig grå

Standard farger metall:

“Greenhouse effekten” 
Trevirke tilbyr en meget positivt økologisk balanse. Med dets 
sterke visuelle appell og dets omgivelsesmessige kvaliteter er 
det ingen mening ikke å bruke disse positive elementer i samme 
produkt. Kan man finne et argument for ikke å benytte et 
materiale som er naturlig, vakkert, upåvirket og komplett 
fornybar? 
Bruk av tre bidrar i kampen mot ”the greenhouse effect”. En 
kvadratmeter av tre lagrer et tonn av karbongass. Benyttelse av 
tre produkter I ditt prosjekt er det samme som installasjon av en 
karbontank, en riktig felle for Co2.
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Vedlikehold av treverk 

1. Fjern støv, mose o.l. 
med en børste. 

2. Fjern merker  med 
sandpapir.

3. Vask masten med 
kraftvask.

4. Beis masten jevnlig fra 
topp til bunn.

Før EtterFør Etter

Press trefuge inn i sprekken, tørk i 20 minutter, gå 
over med sandpapir 120, gå tilslutt over med 
2 strøk beis.

SPREKKER TAGGING

Vask grafittien med antigrafitti vask, puss lett 
over området, beis ett til to strøk med beis.

KVAE

Skrap forsiktig av kvaen med en skrape, vask 
treverket forsiktig. (kvaen slutter å komme så fort 
det ikke er mer igjen i treverket). 

RIPER

Før EtterFør Etter

Press trefuge inn i sprekken, tørk i 20 minutter, gå 
over med sandpapir 120, gå til slutt over med 2 
strøk beis.
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Fundamenter Fotplateskjuler 
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Fundamentene fra VIKØrsta er 
varmforsinket og pulverbelagt med to 
lag, hvorav det første laget er epoxy. 
Langtidstest av produktet viser at denne 
metoden gir en betydelig økt levetid.
De er lette i forhold til betong-
fundamenter og kan settes ned i bakken 
for hånd, som gir lave håndterings-
kostnader.  Fundamentene krever 
mindre oppretting ved nedsetting 
grunnet muligheten for justering av 
masten på fundamentet.

Dersom fundamentene står i ustabil 
fylling, kan mastene senere rettes opp 
ved å justere mutterne over og under 
fotplaten, uten kostbar oppgraving.

 

Masten blir festet til fundamentet med 
4 bolter.  Der det er høye krav til kvalitet 
og finish kan dette virke støyende og lite 
estetisk vakkert. Løsningen for dette kan 
være fotplateskjulerer.

Fotplateskjulere er med på å øke det 
kvalitetsmessige utrykket på masten og 
gir masten et  helhetlig utrykk.

Fotplateskjulere leveres todelt slik at 
den også kan monteres på eksisterende 
master. De kan leveres i alle NCS eller 
RAL-farger i henhold til kundens ønsker.  
For informasjon om varianter og mu-
ligheter, ta kontakt med oss, og vi kan 
forklare konseptet nærmere.

 

Fotplateskjuler fra VikØrsta, tilpasset 
ø114 rør og fotplate cc160.



Ta kontakt 

HOVEDKONTOR:
AKB lighting as   
Søndre Kullerød 6
Postboks 2009 
3202 Sandefjord
Tel + 3348 6170
Fax + 3346 6150
www.akblighting.no

OSLO:
Terje Drægni
Belysningsplanlegger kl 3 inne/ute
mobil + 9289 5777 
m.faks + 9297 3524 
faks + 3346 6150
mail: td@akb.no

Marie Anisdahl
Belysningskonsulent
mobil + 9223 5036 
m.faks + 4010 9139
faks + 3346 6150
mail: ma@akb.no
    

SANDEFJORD:
Lars Gunnar Amundsen
Belysningsplanlegger kl 3 inne/ute
mobil + 9289 1200
m.faks + 9297 3518 
faks + 3346 6150
mail: lga@akb.no

TRONDHEIM:
Kåre Høyem
Belysningsplanlegger kl 3 inne/ute
mobil + 9241 5700
m.faks + 9257 0771 
faks +7357 3385
mail:  kh@akb.no
 

  


