
Produktfakta:

Trästaket är ett av de mest klassiska områdesskydden, 
och mycket lämpligt för villaträdgården. 

Ett lägre staket med glesare spjälor ger en känsla av rymd, 
medan ett högre staket med tätare spjälor effektivt skär-
mar av och skapar en privat sfär. Ett trästaket kan anpassas 
så att det passar alla typer av hus, men ger alltid en känsla 
av kvalitet och äkthet. Våra standardmodeller är ett prisvärt 
alternativ som finns på lager för direkt leverans, men har 
du andra önskemål lämnar vi gärna en offert.

Utförande
Vi har flera olika modeller av trästaket i gedigen kon-
struktion. Våra standardmodeller finns i höjderna 1000 
och 1200 mm och vi använder 22 mm tjockt virke med 
95 mm bredd. Staketregel/skruvregel är 80x45 mm och 
snedsågad. Du kan också välja mellan raka eller spetsiga 
toppar. Ett impregnerat staket behöver inte målas, men 
kan om så önskas målas efter ett par år.

Trästaket
Impregnerat virke

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

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

Ett impregnerat staket är underhållsfritt 
och tål väder och vind.

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

>> Standardhöjd: 
     1000, 1200 mm
>> Spjälornas tjocklek:  
      22 mm (standard)
>> Spjälornas bredd: 
      95 mm (standard)
>> H-plintjärn: 
      galvaniserat samt lackerat svart
>> Steketregel dim.: 
      80x45 mm snedsågad
>> Trästolpe dim.:              
      100x100 mm
>> Material:
      impregnerat, klyvsågat granvirke



Skandinaviska
områdesskydd

Kvalitet
Ett trästaket från oss håller hög kvalitet och är, med rätt ytbe-
handling, så gott som underhållsfritt i många år framåt. Alla 
detaljer är galvaniserade alt. i rostfritt utförande, och stolpar 
samt liggare är snedsågade i toppsida 15˚ för vattenavrinning. 
Monterade på rätt sätt har trästaketet samma livslängd som 
ett vanligt stängsel.

Montage
Trästaket med trästolpar monteras med direktgjutna 
plintjärnshållare för stolpinfästning. Stolpavstånd är max 2,0 
m cc och minsta håldjup 600 mm enligt standard. Avstånd 
mellan spjälorna är 70 mm som standard.

Komplettera 
I vårt sortiment hittar du allt du behöver också för hund-
staket, staket runt poolen och altanstaket. Det mesta klär 
ett trästaket: välj till en klassisk trägrind eller bryt av med 
en lyxig smidesgrind. Vi har också hållbara och stilrena pro-
filgrindar och nätgrindar.

Trästaket - impregnerat 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


