Vi är

Skandinaviska Områdesskydd
Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges större montageföretag inom områdesskydd: en rikstäckande och fristående
totalentreprenör med bred kompetens inom såväl montage som
installation av grindmotorer och staketlarm. Vi erbjuder också
ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken, och vi levererar material till hela Sverige.
På Skandinaviska Områdesskydd jobbar montörer, montageledare,
säljare, installatörer, lagerpersonal och administrativ personal tätt
tillsammans för att hela tiden utvecklas, och sedan företaget
startades 2005 har vi utfört fler än 5000 montage runt om i landet.
För oss är kundservice, pålitlighet och kvalitet hjärtefrågor, och
vi lämnar alltid fasta priser samt fem års garanti på utförda
montage.
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Ökad trygghet med

stängsel
Flätverksstängsel är ett säkert, snyggt och underhållsfritt områdesskydd som kan monteras
så gott som överallt, till ett kostnadseffektivt pris. Stängsel skyddar, ramar in och håller ute.
Placerade i och framför häckar och buskage blir de med tiden praktiskt taget osynliga men
fyller fortfarande sin funktion.
Vi monterar åt bostadsrättsföreningar, villaägare, kommuner och företag, på alla underlag och
året om. Vi vet vad som krävs för att ett stängsel ska hålla i vårt nordiska klimat och arbetar
aktivt med att hela tiden förbättra och utveckla alla beståndsdelar.

Stängsel & nät för

Idrottsplatser
Stängsel kring bollplaner belastas som regel mycket hårt och det ställer höga krav
på såväl kvalitet som montage.
Vi förstärker alltid de punkter som vi vet belastas mest för att få en så lång livslängd
som möjligt. Inhägnaden kring idrottsanläggningar utgörs därför normalt av klassiskt
flätverksstängsel med grövre kärntråd för att tåla tyngre belastning. Höjderna runt
bollplaner varierar mellan 3000, 4000, 5000 och 6000 mm men vid behov görs även
högre höjder.

Flexibilitet & kvalitet med

Industristängsel
Industristängsel skyddar effektivt områden som löper risk för skadegörelse, inbrott
och intrång av obehöriga och uppfyller försäkringsförbundets krav enligt mekaniska
skydd RUS200:3.
Styrkan med industristängsel stavas hållbarhet och flexibilitet. Materialet produceras med
den senaste tekniken vilket ger högsta kvalitet, och de elastiska nätet kan monteras på
alla underlag och i all terräng. Vi monterar industristängslet med eller utan taggtråd på
toppen, och kan förstås också installera staketlarm där extra skydd behövs.

Bättre hälsa med

Bullerskydd
Buller ett växande problem, men ett bra bullerskydd skyddar
effektivt mot såväl oljud som insyn. Vi bygger både
reflekterande och absorberande bullerskydd av toppkvalitet,
och har många års erfarenhet av att ta fram och montera
effektiva bullerskärmar som lyfter närmiljön och sänker
ljudnivån.
I vårt sortiment finns bullerskydd från världsledande
leverantörer, men också egna modeller framtagna med experter för att passa den skandinaviska marknaden, dess klimat
och atmosfär. Vi arbetar med kommuner, företag och privatpersoner och bygger många kilometer bullerskydd varje år.

Exklusiva & måttanpassade

Smidesstaket
Ett smidesstaket ger ett exklusivt första intryck och är utöver det ett säkert och underhållsfritt områdesskydd. I vårt sortiment av smidesprodukter finns över 50 olika modeller,
alla av högsta kvalitet med rostskyddsgaranti och CE-märkning.
Många års samarbete med Europas ledande tillverkare av smidesprodukter har gett
oss betydande kunskaper och erfarenhet av såväl små som stora projekt. Vi planerar,
ritar, måttanpassar och monterar för ett perfekt resultat.

Klassiska & moderna

Staket
Ett trästaket blir aldrig omodernt, och byggt på rätt sätt står det i många år utan underhåll. I vårt sortiment finns flera olika standardmodeller av staket i gedigen konstruktion,
i både impregnerat och obehandlat virke.
Trästaket kan enkelt anpassas efter såväl estetiska önskemål som den fysiska marken
det ska stå på. Vi specialdesignar gärna för att skapa staket som har det lilla extra, och
bygger med känsla för detaljer och noggrannhet oavsett sträcka.

Håll djuren borta med

Viltstängsel
Viltstängsel ska vara säkert, robust, hållbart och
kostnadseffektivt. Det varmgalvaniserade vridknutsnätet har maskor som minskar i storl ek nertill,
och det monteras med stolpar i trä ell er metall.
Vi monterar vridknutsnät längs riksvägar, invid
skogspartier och runt villatomter, från låga höjder
för att hålla hunden på tomten till fullhöjd för att
förhindra viltol yckor i trafiken.

Hög säkerhet med

Pallisader
Pallisader är stålstaket med mycket hög säkerhet, vilket gör dem till ett bra val då
höga krav ställs på områdesskyddet: den kraftiga konstruktionen är avskräckande
samtidigt som den ger ett exklusivt intryck.
Såväl offentlighet som större industriföretag finns bland våra kunder, och vi vet
vad som krävs av områdesskydd i de högsta skyddsklasserna. Våra pallisader
finns i en mängd utföranden som lätt kan anpassas efter särskilda behov, och
uppfyll er försäkringsförbundets krav enligt mekaniska skydd RUS200:3.

Stadiga & svårforcerade

Stålnätspaneler
Svetsade stålnätspaneler är en typ av högsäkerhetsskydd med mycket robust och
svårforcerad konstruktion. De passar bra där kraven på säkerhet är högt ställda, men den
stadiga konstruktionen gör dem också idealiska för bollplaner med hög belastning.
Stålnätspaneler är flexibla som områdesskydd, och vi monterar i alla terränger. Att
bygga på höjden är inga problem, och med stor vana och många års montageerfarenhet kan vi garantera att panelerna behåller sina raka linjer och håller sig
rostfria i många år utan underhåll.

Trygg bostad med

Villagrindar
Villagrinden är ingången till privatlivet, gränsen mellan hem och omvärld.
Med vårt stora sortiment av villagrindar täcker vi alla behov: vare sig det
h andlar om att hålla barn och husdjur på rätt sida, ell er att ge ett riktigt
l yxigt välkomnande.
Vi h ar slaggrindar, skjutgrindar och gånggrindar i smide, profil, trä och nät
som lagervaror, men specialdesignar och måttbeställ er också efter kunders
behov.

Effektiv tillträdeskontroll med

Industrigrindar
Grinden är många gånger områdesskyddets svagaste länk, och det är viktigt
att den är anpassad till de behov som finns. En bra industrigrind skyddar,
men garanterar också en effektiv tillträdeskontroll.
Vi vet vad som krävs, oavsett säkerhetsklass, och har fl era modell er av
slaggrindar, skjutgrindar och rotationsgrindar som går att få med ell er
utan automatik. Tillsammans med våra kunder tar vi fram de absolut bästa
lösningarna för alla typer av stängsel- och grindsystem.

Smidig passage med

Pollare
Pollare är användbara i många sammanh ang, allt från att användas som
avskiljare, styrning och dirigering av trafik, till direkt avspärrning och
skydd.
Vi har ett stort utbud av fasta, mobila och nedsänkbara pollare i stål och
gjutjärn. Flexibiliteten och det smidiga formatet hos pollarna är uppskattade
egenskaper som efterfrågas allt oftare vid nybyggnationer och i offentliga
miljöer.

Kontrollerad trafik med

Bommar
Automatiska ell er manuella bommar är ett effektivt sätt att kontroll era
tillträde till såväl industri som offentliga anläggningar och parker.
Vi arbetar med såväl manuella vridbommar och fällbommar som automatiska bommar från marknadsl edande l everantörer. Självklart kopplar
vi också in alla typer av styrenheter för öppning och stängning: fjärrkontroll er, tidur, kodläsare till exempel. Vi servar, felsöker och reparerar
enligt serviceavtal.

Driftsäkra

Staketlarm
Ett elstängsellarm ger en hög nivå av skydd och
säkerhet för områden som är utsatta ell er i extra
behov av att skyddas och är utan tvekan den mest
välfungerande och kostnadseffektiva formen av skalskydd som finns idag.
Vi är utbildade och auktoriserade återförsäljare åt
världens ledande företag inom larmteknik. Vi erbjuder
ett komplett sortiment som anpassats för den svenska
standarden för områdesskydd och l evererar anläggningar upp till tjugo zoner som standardlösning.
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