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BOSTADSSTAKET

PRODUKT FINESS
"Elegant löpande system. Panelerna kan 
beställas separat utan stolpar".

STÄNGSELSYSTEM

PORTUGAL GUARD

Ett ovanligt staketutförande, utsmyckad design och sofistikerad 
form
Den här typen av staket skänker eleganta hem en lyxig känsla och ökad prestige. 
Det är ett utmärkt alternativ till staket kring exklusiva villor och bostäder, histor-
iska byggnader, kyrkor, myndighetsbyggnader och kontor. 

En kraftig konstruktion
Bostadsstaket systemet är tillverkat av massiva stålprofiler eller kraftiga fyrkantiga 
profiler som svetsas för att bilda en styv panel, beroende på vilken modell som väl-
js. Demex Diamond Bostadsstaket system består av speciellt utformade paneler, 
stolpar och fästelement som skapar ett estetiskt tilltalande och kraftigt staket som 
varar livet ut.

Ett tillräckligt stort sortiment som passar alla smaker
Diamond Bostadsstaketsystem har utvecklats för att omfatta alla smaker, med alla 
modeller som konkav, konvex eller raka paneler och med en rad olika toppar för 
vertikala profiler och staketstolpar. Diamond Bostadsstaket är också tillgängligt i 
praktiskt taget alla RAL-kulörer.

Detaljer

BOSTADSSTAKET

DIAMOND
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PRODUKT FINESS
"Robust säkert och snyggt stängsel. Paneler-
na kan beställas separat".

STÄNGSELSYSTEM

PORTUGAL GUARD

Modernitet i ett moderiktigt utförande
Ett originellt utförande, vilket ger tomterna en unik, individuell karaktär och som 
understryker deras ovanliga natur. Ett brett utbud av standard- och specialfärger 
samt standard- och skräddarsydda storlekar.

En kraftig konstruktion
Gold Bostadsstaket system är tillverkat av massiva stålprofiler eller kraftiga fyr-
kantiga profiler som svetsas för att bilda en styv panel, beroende på modell som 
väljs. Demex Gold Bostadsstaket system består av speciellt utformade paneler, 
stolpar och fästelement som skapar ett estetiskt tilltalande och kraftigt staket som 
varar livet ut.

Ett tillräckligt stort sortiment som passar alla smaker
Gold Bostadsstaket system har utvecklats för att omfatta alla smaker, med alla 
modeller som konkava, konvexa eller raka paneler, med en rad olika toppar för 
vertikala profiler och staketstolpar. Gold Bostadsstaket är också tillgängligt i prak-
tiskt taget alla RAL-kulörer.

Detaljer

BOSTADSSTAKET

GOLD

BOSTADSSTAKET
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BOSTADSSTAKET

PRODUKT FINESS
"Ekonomiskt och stilrent modernt stängsel. 
Håller år ut och år in. Panelerna kan bestäl-
las separat".

STÄNGSELSYSTEM

PORTUGAL GUARD

Klassisk form, raka linjer och många olika tillgängliga alternativ
Detta modellkoncept är det perfekta komplementet till enkla former och moderna 
byggnader.

En kraftig konstruktion
Safir Bostadsstaket system är tillverkat av massiva stålprofiler eller kraftiga fyr-
kantiga profiler som svetsas för att bilda en styv panel, beroende på vilken modell 
som väljs. Safir Bostadsstaket består av speciellt utformade paneler, stolpar och 
fästelement som skapar ett estetiskt tilltalande och kraftigt staket som varar livet 
ut.

Ett tillräckligt stort sortiment som passar alla smaker
Safir Bostadsstaket system har utvecklats för att omfatta alla smaker, med alla 
modeller som konkava, konvexa eller raka paneler och med en rad olika toppar 
för vertikala profiler och staketstolpar. Safir Bostadsstaket är också tillgängligt i 
praktiskt taget alla RAL-kulörer.

Detaljer

BOSTADSSTAKET

SAFIR



PRODUKT FINESS
"Flätverkstängsel för nordisk miljö. Ekonomisk, 
men långt hållbart stängselsystem".
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NÄTSYSTEM

Viking smart smidesstaket är ett löpande och ledbart pallisad stängsel med 
valmöjliga spetstoppar på profilrören samt lock med kula på staketstolparna.

Viking Smart, palissader & stolpar
Viking smart är uppbyggt på palissad paneler och stolpar. Panelerna har 50x30 
liggande profiler och 25x25 stående ledbara profiler, med smidestopp. Stolparna 
är 60x60x2 och har smideskula på toppen. Panelens längd är 3000mm, men 
skarvas löpande och bygger ett staket utan synliga skarvar. Maskstorleken mellan 
profilen är 100mm. Viking smart finns i standardhöjder och standardkulörer men 
kan måttbeställas på kundens begäran.

Höjder och färger i standardmått
Stakethöjder: 900mm, 1200mm, 1450mm, 1750mm
Staketkulörer: Varmförzinkat, Svart, Grönt (mörk nyans), Grått, Vitt.

BOSTADSSTAKET

VIKING SMART

Spets
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KOM IHÅG: Fri stängsel linje | Kabelmärkning | Va | Tele | Bredband | Antal meter staket | Höjd | Färg | Grindar | Hörn | Änd | Stag
Mask storlek | Försäkringsklass | Skyddsklass | Garanti | Serviceavtal | Bygglov
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