
Produktfakta:

Byggstängsel är ett mobilt stängselsystem för tillfälliga 
avspärrningar kring byggarbetsplatser, parkeringsplat-
ser eller offentliga evenemang. STRONG har en rörprofil 
på 40x1,0mm som mest, och en vikt på 10,9 kg per ram. 

Byggstängsel kan enkelt monteras upp och ner, och åter-
användas flera gånger. De består av tre huvudkomponen-
ter: en tillfällig stängselpanel, fundament (betong eller 
termoplast) och förbindning. Byggramarna monteras en-
kelt på fötter av gummi eller betong. Säkrast sammanbind-
ning fås med kopplingsöglor som monteras med ringnyckel. 

Utförande
STRONG byggramar håller standardmåttet 2000x3500 
mm och har en maskstorlek på 100x260 mm. Tjockle-
ken för liggande trådar är 3,3 mm medan stående har en 
tjocklek på 2,3 mm.

Tillbehör
Kombinera med gång- och körgrindar för att få ett fullgott 
stängselsystem, och förvara ramarna på transportställ. Läs 
mer om tillbehör på det separata produktbladet.

Byggstängsel STRONG

      Byggram STRONG
>> Rammått: 2000x3500 mm
>> Maskstorlek: 100x260 mm
>> Trådtjocklek, stående: 2,3 mm
>> Trådtjocklek, liggande: 3,3 mm
>> Rörprofil, stående: Ø40x1,0 mm
>> Rörprofil, liggande: Ø25x1,0 mm
>> Vikt: 10,9 kg

Monteras enkelt på plats! Vi säljer  
kompletta paket med alla detaljer.

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

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

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

Köp byggramar och detaljer separat, 
eller köp vårt kompletta paket till meter-
pris. I paketet ingår låsöglor och betong-
fötter!



Produktfakta:

Byggstängsel är ett mobilt stängselsystem för tillfälliga 
avspärrningar kring byggarbetsplatser, parkerings-
platser eller offentliga evenemang. ROUNDTOP är en 
byggram som ger ett mjukare intryck än andra modeller. 

Byggstängsel kan enkelt monteras upp och ner, och åter-
användas flera gånger. De består av tre huvudkompo-
nenter: en tillfällig stängselpanel, fundament (betong 
eller termoplast) och förbindning. Byggramarna monte-
ras på fötter av gummi eller betong och länkas ihop med 
kopplingsöglor som monteras med ringnyckel. 

Utförande
ROUNDTOP håller standardmåttet 2000x3500 mm med 
en maskstorlek på 100x260 mm. Den modernt rundade 
rörprofilen mäter 40x1,2mm som mest, medan trådar-
nas tjocklek är 3,3 mm. En byggram väger 15,2 kg.

Tillbehör
Välj till gång- och körgrindar i samma utförande för att få ett 
fullgott stängselsystem, och förvara ramarna på transport-
ställ. Läs mer om tillbehör på det separata produktbladet.

Byggstängsel ROUNDTOP

      Byggram ROUNDTOP
>> Rammått: 2000x3500 mm
>> Maskstorlek: 100x260 mm
>> Trådtjocklek, stående: 3,3 mm
>> Trådtjocklek, liggande: 3,3 mm
>> Rörprofil, stående: Ø40x1,2 mm
>> Rörprofil, liggande: Ø38x1,2 mm
>> Vikt: 15,2 kg

Monteras enkelt på plats! Vi säljer  
kompletta paket med alla detaljer.

Den här produkten är en lagervara. Det 
betyder att leveranstiden är minimal.
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Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66

Köp byggramar och detaljer separat, 
eller köp vårt kompletta paket till meter-
pris. I paketet ingår låsöglor och gummi-
fötter!



Produktfakta:

Byggstängsel är ett mobilt stängselsystem för tillfälliga 
avspärrningar kring byggarbetsplatser, parkeringsplat-
ser eller offentliga evenemang. HEAVY är vår kraftigaste 
byggram med en rörprofil på 40x1,2mm som mest, och 
en vikt på 16,9 kg per ram. 

Byggstängsel kan enkelt monteras upp och ner, och åter-
användas flera gånger. De består av tre huvudkompo-
nenter: en tillfällig stängselpanel, fundament (betong 
eller termoplast) och förbindning. Byggramarna monte-
ras på fötter av gummi eller betong och länkas ihop med 
kopplingsöglor som monteras med ringnyckel. 

Utförande
HEAVY håller standardmåttet 2000x3500 mm med en 
maskstorlek på 100x260 mm. Tjockleken för liggande trå-
dar är 3,3 mm medan stående har en tjocklek på 3,3mm.

Tillbehör
Välj till gång- och körgrindar för att få ett fullgott stängsel-
system, och förvara ramarna på transportställ. Läs mer om 
tillbehör på det separata produktbladet.

Byggstängsel HEAVY

      Byggram HEAVY
>> Rammått: 2000x3500 mm
>> Maskstorlek: 100x260 mm
>> Trådtjocklek, stående: 3,3 mm
>> Trådtjocklek, liggande: 3,3 mm
>> Rörprofil, stående: Ø40x1,2 mm
>> Rörprofil, liggande: Ø25x1,2 mm
>> Vikt: 16,9 kg

Monteras enkelt på plats! Vi säljer  
kompletta paket med alla detaljer.

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

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

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

Köp byggramar och detaljer separat, 
eller köp vårt kompletta paket till meter-
pris. I paketet ingår låsöglor och gummi-
fötter!



Produktfakta:

Byggstängsel LIGHT är marknadens billigaste alterna-
tiv för arbetsplatsavstängning. Stängslet säljs på rulle  
om 50 meter komplett med lösa stolpar och detaljer, 
och monteras enkelt på plats.

Byggstängsel LIGHT är ett smidigt och kostnadseffektivt  
alternavtiv till mobila byggramar. Det varmgalvaniserade 
nätet monteras mot stålstolpar som slås ner i marken.
 
Utförande
LIGHT säljs i kompletta paket om 50 meter. Nätet är 2 
meter högt och har 17 horisontella trådar med maskor 
som minskar ju närmamare marken nätet är. Stolparna 
är varmgalvaniserade och har en dimension på 35x2750 
mm. Nätet fästs med klammer och popnit.
 
Tillbehör
Avslut och hörn ingår inte i paketet utan köps till separat. 
Välj vid behov till gång- och körgrindar ur vårt sortiment av 
mobila byggstängsel för att få ett fullgott stängselsystem. 
Läs mer om tillbehör på det separata produktbladet.

Byggstängsel LIGHT

      Byggstängsel LIGHT, 50 m
>> Höjd: 2 000mm
>> Dimension över och undertråd: 
      Ø2,50mm
>> Dimension övriga trådar: 2,0mm 
>> Antal horisontella trådar: 17 st
>> Avstånd lodräta trådar: 15 cm 
>> Ytbehandling: Varmgalvanisering
>> Stolpar, antal: 14 st
>> Stolpar, dimension:
      Ø35x2750mm
>> Infästning: 
     klammer 50 st
     popnit 50 st

Monteras enkelt på plats! Vi säljer  
kompletta paket med alla detaljer.

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