Produktfakta:

Sverigestängsel
Vårt Sverigestängsel är speciellt framtaget för dig
som vill montera själv och slippa gjuta.
Sverigestängslet passar för trädgården, djurinhägnaden, parken, poolen och vid vägen, och är underhållsfritt. När du köper ett komplett paket får du allt som
du behöver för att montera. I paketet finns stolpar,
stängselnät, stagtråd och markfundament som enkelt
slås ner i marken. Ingen gjutning krävs!
Utförande
Sverigestängslet finns i två olika höjder: 1000 mm
samt 1200 mm. Du köper det smidigt i kompletta paket om 25, 50, 75 eller 100 m där alla detaljer ingår.
Extra hörnstolpar, ändstolpar, fundament och detaljer
kan beställas separat.
Nät och stolpar tillverkas i höjderna 1000 och 1200 mm och
i klassisk mörkgrön färg (RAL6005). Nätets maskor är 50x50
mm i plastbelagd 3,0 mm tråd, Stängselstolpar och snedstag har dimensionen 38 x 38 x 1,5 mm.

>> Material:
Stål
>> Färg:
Grön, RAL 6005
>> Material:
PVC-täckt ståltråd
>> Stängsel höjd:
1,0 alt 1,2 m
>> Mått maska:
50 x 50 mm
>> Tråddiameter:
3,0 mm (2,2 mm ståltråd,
3,0 mm PVC-täckning)
>> Stolpdiameter:
38 mm
>> Höjd stolpar:
1,25 m/1,45 m
>> Höjd sneda stolpar/stag:
1,45 m

stängsel

Bra kvalitet!
Alltid 5 års garanti på materialet.

Komplettera med Sverigegrinden för
en enhetlig känsla.

Den här produkten är en lagervara. Det
betyder att leveranstiden är minimal.

Detaljerad montageanvisning ingår när
du köper Sverigestängsel.

stängsel

Sverigestängsel forts.

Kvalitet
Nätet är dubbelt rostskyddat genom galvanisering och pulverlack, vilket ger lång livslängd
och väderbeständighet. Fundamenten är robusta och stolparna kraftiga. Alla detaljer är
varmförzinkade eller rostfria och vi lämnar 5 års
garanti på allt material.
Montage
Du monterar enkelt Sverigestängslet direkt där
det ska stå. Börja med att mäta ut sträckan och
slå ner stolparna med ca tre meters mellanrum.
Cc för kompletta paket är räknat på 3,0 m. Häng
sedan nätet och montera strävorna vid hörn och
avslut.
Montageansvisning
Detaljerad montageanvisning för Sverigestängslet finns att ladda ner i Stängselbutiken.

Skandinaviska

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

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

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Storstensvägen 12
761 53 Norrtälje

