Att planera smidesstaketet
Ett smidesstaket har nästintill oändliga möjligheter, och kan anpassas helt efter din tomt och dina behov.
När vi pratar om ett Stängselsystem är det precis vad det handlar om: ett system av portar, grindar och
segment i enhetlig stil och med stor valfrihet.
När du planerar ditt smidesstaket finns det några saker som är bra att känna till och ta hänsyn till. Det
gäller till exempel hur du planerar för lutande underlag, sträckor med specialmått och olika sorters grindar.

Hur gör jag?

När du vet vad du vill ha och hur du vill ha det är det dags att spara ner filen Mitt smidesstaket och skriva
ut den. Gör en enkel ritning direkt på dokumentet och fyll i uppgifter om modell och mått. Scanna eller
fotografera dokumentet och skicka det till oss via mail, mms eller fax, så återkommer vi med en offert.

Samma staket, olika utföranden

Du väljer själv hur smidessektionerna ska monteras: Med stålstolpar eller murade stolpar, direkt mot
marken eller på en murad grund.

Välja bredd på smidesstaketet

Alla smidesstaket finns i ett antal standardmått, men ofta behöver de justeras på något sätt för att passa
den sträcka där de ska monteras. Du kan antingen använda dig av standardmåtten och specialbeställa endast det sista segmentet för sträckan, eller måttbeställa samtliga sektioner så att de får samma bredd.

Smidesstaket på lutande mark

Sluttar marken på din tomt måtste särskild hänsyn tas till det. Två möjligheter finns: att montera
smidessegmenten på en rak grund så att segmenten bildar en ”trappa”, eller att specialbeställa
segment som är vinklade efter markens lutning.

Speciallösningar för brevlådor, soptunnor etc

Brevlådor och elskåp kan med fördel monteras in i segmenten så att de smälter in på bästa sätt. Har
du träd eller annat på tomtgränsen kan de kringgås på ett sätt som framhäver smidesstaketet på ett
positivt sätt. Även soptunnor kan få en snygg placering omgärdade av smidesstaket.

Gånggrindar, dubbelgrindar och skjutgrindar

Det finns flera olika grindar att välja mellan, som alla ger en snygg och obehindrad ingång till fastigheten. Tänk på att noga ange åt vilket håll din grind ska öppnas, samt om den ska vara vänster- eller
högerhängd. En grind kan monteras var som helst, så länge det finns plats att öppna den ordentligt. För
infarten är en skjutgrind ofta ett bra alternativ eftersom den tar nästintill ingen plats. Grinden skjuts på
stängslets utsida och tar inte i marken.

