
Djur & lantbruk



Vi är 

Skandinaviska Områdesskydd
Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges större montageföretag 

inom områdesskydd: en rikstäckande och fristående totalentreprnör med 

bred kompetens inom montage av allt ifrån smidesstaket och grindar till 

bullerskydd och elstängsel. 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 ga-

ranti på utförda montage. 

Skandinaviska
områdesskydd
info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se  

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Storstensvägen 12
761 53 Norrtälje

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66



Fördelarna med

elstängsel
Ett elstängsel erbjuder många fördelar i jämförelse med 

ett stängsel eller staket som inte är elektriskt.

Billigare

Först och främst är ett elstängsel billigare (upp till 50 % 

lägre kostnader), både vad gäller material och arbete. 

Ett elstängsel kan du montera själv eller så kan vi göra 

det åt dig. 

Säkert och pålitligt

Ett elstängsel är inte bara en fysisk utan även en psyko-

logisk barriär för djuret. Efter den första kraftfulla men 

säkra elstöten kommer djuret att hålla ett instinktivt och 

fysiskt avstånd till stängslet.

Längre livslängd

Stängslets fysiska belastning är nästan noll, då djuren 

kommer att försöka undvika fysisk kontakt med stängslet. 

Stängslet håller därför i många fler år jämfört med ett 

stängsel som inte är elektriskt.



Elstängsel

skyddar djuren
Ett elstängsel eller en elstängseltråd skyddar dina djur eller håller oönskade djur ute. Ett 

elstängsel är ett slutet kretssystem.  När ett djur kommer i kontakt med stängslet, får det 

en kraftfull men säker stöt. Efter kontakt kommer strömmen från djuret att gå ned till marken 

och via jordningssystemets jordspjut återvända till aggregatet.

Elstängslet består av följande delar:

Aggregat – som skickar ut strömimpulser.

Ledningstråd – band, (plast)tråd, High Tensile eller Equifence som leder strömmen.

Stolpar – för montering av ledningstråden.

Isolatorer – som isolerar strömmen från trä- eller järnstolparna, så att den inte  

försvinner ut i marken.

Jordning – leder strömmen tillbaka till aggregatet vid  

kontakt med ledningstråden, så att en krets skapas. 



Ledare transporterar 

strömmen
För ett elektriskt stängsel har ledarna en avgörande 

betydelse. De transporterar strömmen. Ledarna liknar 

kanske varandra, men skillnaderna i pris och kvalitet 

är stora. Dessutom skiljer sig också användningen åt. 

I vårt sortiment finns band, rep, plasttråd, Equifence 

och High Tensile. De skiljer sig åt vad det gäller 

ledning, hållbarhet och design. Se alltså till att du 

väljer rätt ledare!



Välj bland våra

isolatorer
Vårt utbud av isolatorer är anpassat till våra ledare. Det vill 

säga, isolatorer för band, rep, plasttråd och aluminiumbelagd tråd. 

Vi har också distanshållar-isolatorer och isolatorer för elektrifiering 

av befintliga nät. Våra isolatorer passar trä- och/eller järnstolpar, och 

både permanenta och tillfälliga stängsel. Utmärkande när det gäller 

pris, kvalitet och hållbarhet. Välj själv!



Permanenta & tillfälliga

stolpar
Egentligen finns bara två sorters stolpar: stolpar för tillfälliga stängsel och stolpar 

för permanenta stängsel. Men det finns många modeller att välja på, vare sig du vill 

ha en tillfällig eller permanent hage. 

De permanenta stolparna utmärker sig vad det gäller kvalitet, hållbarhet och pris. Våra 

flyttbara stolpar finns i en mängd olika slag och storlekar: plaststolpar, glasfiberstolpar 

och metallstolpar. Varje typ har sin egen tillämpning.



Behåll strömmen med rätt

grindar
Grinden utgör in- och utgången i ditt stängsel. Den ska vara lätt att 

öppna och stänga samtidigt som strömmen fortsätter flöda. När 

grinden är öppen, ska stängslet förbli strömförande. Strömmen 

leds under jord med hjälp av en matarledning. 

För att göra en grind i staketet, använder du våra grindhandtag 

och ankare. De är kända för hållbarhet och användarvänlighet. De 

ger utmärkt skydd mot stötar och syns tydligt.



Håll djuren borta med

viltstängsel
Viltstängsel ska vara säkert, robust, hållbart och 

kostnadseffektivt. Det varmgalvaniserade vrid-

knutsnätet har maskor som minskar i storlek nertill, 

och det monteras med stolpar i trä eller 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 viltolyckor i trafiken.



Många fördelar med en

hundgård
En hundgård ökar såväl din egen som din hunds frihet. Rastgården är lätt att montera 

och ett kraftigt,  underhållsfritt nät i hög kvalitet garanterar säkerheten. 

Hundgårdarna säljs i sektioner så att du lätt ska kunna få precis den storlek som 

din hund behöver. Du kan t ex välja att sätta in en skiljevägg och ha två separata 

dörrar, om du har flera hundar som behöver skiljas åt.
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Ett sortiment av

högsta kvalitet
Vi samarbetar med några av världens ledande leverantörer 

för att kunna erbjuda våra kunder det absolut bästa inom 

varje segment. När det kommer till djurhållning och lantbruk 

är kvaliteten viktigare än någonsin - här finns inte utrymme för 

kompromisser.

Därför har vi valt att samarbeta med Gallagher - ett världs-

ledande företag som kännetecknas av sitt breda sortiment, hög 

kvalitet och gedigen kunskap.


