Villa- & förskolestängsel
Avgränsning / Flätverk

Ett stängsel är inte bara ett stängsel, det har många funktioner.
Det ska inhägna och gränsmarkera på ett effektivt sätt, det ska
skänka trygghet men samtidigt vara estetiskt tilltalande och
samspela med omgivningen. Därför är det viktigt att välja ett
stängsel ni kan leva med under många år, genom anpassning
till fastighet, användningsområde och omgivning.
Heras högkvalitativa villa- och förskolestängsel levereras som
standard från näthöjd 600 mm upp till 1500 mm, med en
maskstorlek på 40x40 eller 50x50 mm. Stängslet kan levereras
i varmförzinkat, alternativt varmförzinkat och lackerat utförande, beroende på önskemål.

Experts in perimeter protection

• Heras villa- & förskolestängsel
finns speciellt anpassade till
varierande ändamål, såsom villor,
skolor, förskolor och lekplatser.

Mörkgrönt stängsel

Förzinkat stängsel

Olivgrönt stängsel med överliggare

Mörkgrönt stängsel med överliggare

Tekniska specifikationer
Nät

Färgalternativ

Nät tillverkas som standard från höjd 600 mm upp till 1500

• Levereras som standard i förzinkat utförande alternativt

mm. Till ett förskolestängsel används en mindre maskstorlek

förzinkat och lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt

på 40x40 mm vilket, i kombination med lämplig näthöjd och

(RAL6013) eller svart (RAL9005)

montage enligt Heras standardanvisningar, försvårar yngre

• Andra RAL-färger mot förfrågan

barns möjligheter att klättra på stängslet. För övriga användningsområden, likt villastängsel, är standardstorleken på nätets

Förzinkat nät har tråddimension ø 3,0 mm medan plastat nät
har yttre tråddimension ø 3,0 mm samt en kärntråd i dimension
ø 2,5 mm.

Stolpar
Heras stängselstolpe ”Wupperman” är en stålstolpe med en
unik ytbehandling. Stolpar för villa- och förskolestängsel
levereras som standard i dimension 40x40 mm, eller anpassade efter speciella förhållanden.

Stag
Stag levereras i dimension ø 44 mm, i längder om 3500 mm.

Överliggare
För att ytterligare öka livslängd, styrka och stabilitet kan det
valda stängslet med fördel kompletteras med en överliggare.
Överliggarrör levereras som standard i ø 44 mm samt i längder
om 6000 mm, överliggare monteras med rostfria beslag för en
säker infästning och
följsam linje i ovankant av stängslet.
• Andra dimensioner mot förfrågan (näthöjd, maskstorlek,
trådtjocklek och stolpdimensioner)
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maskor 50x50 mm.

