
Produktfakta:

En spaljé fungerar perfekt som avgränsare, insyns-
skydd eller vindskydd. Den kan monteras antingen på 
en husvägg eller fristående mellan stolpar, och är extra 
lämplig för klätterväxter.

Utförande
En spaljé passar mycket bra både som staket och runt 
altaner eller verandor. Spaljén tillverkas av 22x45mm 
spjälor och konstant mellanrum på 45 mm vilket ger 
en luftig känsla samtidigt som spaljén effektivt gränsar 
av. En tätare spaljé byggs istället med ex 22mm mellan 
liggarna. Standardhöjden är oavsett mellanrum 1000,  
1200, 1500 1800 och 2000 mm, men vi specialbygger 
gärna vid andra önskemål. 

Kvalitet
En spaljé från oss håller hög kvalitet och är, med rätt yt-
behandling, så gott som underhållsfritt i många år fram-
åt. Alla detaljer är galvaniserade alt. i rostfritt utförande, 
och stolpar förses med stolplock som komplettering.

Spaljé

Vi lämnar alltid och 5 års material- och 
montagegaranti på denna produkt.

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

En impregnerad spaljé är underhållsfri och 
tål väder och vind.

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för 
mer information.

>> Standardhöjd: 
     1000, 1200, 1500, 1800, 2000 mm
>> Stolpe:  
      95x95 mm
>> Liggare: 
      22x45 mm
>> Mellanrum liggare: 
      45 mm
>> Plintjärn: 
      H-modell RAL9005
>> Material:
      impregnerat, klyvsågat granvirke
      alt. obehandlat virke för målning



Skandinaviska
områdesskydd

Spaljé forts.

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

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Faktorigatan 3
761 30 Norrtälje

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

Montage
Spaljéer med trästolpar monteras med direktgjutna 
plintjärnshållare för stolpinfästning. Stolpavstånd är max 
2,0 m cc och minsta håldjup 600 mm enligt standard. Av-
stånd mellan liggarna är 45 mm som standard.

Komplettera 
I vårt sortiment hittar du allt du behöver också för 
hundstaket, staket runt poolen och altanstaket. I 
grindväg passar det mesta en spaljé: välj till en klassisk 
trägrind eller bryt av med en lyxig smidesgrind. Vi har 
också hållbara och stilrena profilgrindar och nätgrindar.


