Sverigegrinden
Sverigegrinden, precis som Sverigestängslet, är
speciellt framtaget för dig som vill montera själv
och slippa gjuta.
Grinden passar för trädgården, djurinhägnaden, parken,
poolen och vid vägen, och den är förstås underhållsfri.
Utförande
Sverigegrinden är en rejäl villagrind med stort och
robust grindblad som går hela vägen ner till marken. Den finns i två höjder, 100 samt 120 cm, och i
klassisk mörkgrön färg (RAL 6005). Grindramen är
40 mm i diameter, och maskorna är 50x50 mm med
4 mm tråddiameter. Stolparna är 60 mm i diameter.

Produktfakta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material: Stål
Färg: Grön, RAL 6005
Material: PVC-täckt ståltråd
Grindhöjd: 1,0 alt 1,2 m
Mått maska: 50 x 50 mm
Tråddiameter: 4,0 mm
Grindram, diameter:40 mm
Stolpdiameter: 60 mm
Gångjärn, diameter: 10 mm

När du köper en komplett grind får du allt som du
behöver för att montera. I paketet finns grindblad,
grindstolpar, grindankare, låssats och alla detaljer för
montaget.

Bra kvalitet!
Alltid 5 års garanti på materialet.

Komplettera med Sverigestängsel för
en enhetlig känsla.

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

Detaljerad montageanvisning ingår när
du köper Sverigegrinden.

Sverigegrinden forts.
Kvalitet
Nätet i grinden är svetsat och 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 väljer själv om du vill montera grindstolparna utan gjutning - med hjälp av de medföljande
jordankarna - eller om du vill gjuta plintar.
Montageansvisning
Detaljerad montageanvisning för Sverigegrinden finns att ladda ner i Stängselbutiken.
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