
Produktfakta nät:

Viltstängsel är ett bra val när du vill ha ett pris-
värt områdesskydd som samtidigt är diskret och 
funktionellt. 

Viltstängsel används för att hålla både små och stora djur på 
rätt plats: längs vägar, runt trädgårdar eller som inhägnad 
för katter och hundar. Möjligheterna att anpassa stängslet 
efter ändamålen är stora eftersom det finns flera varianter 
av såväl nät som stolpar. 

Utförande
Viltnätet är ett varmgalvaniserat vridknutsnät som finns i höj-
derna 1000, 1250, 1500, 1800 och 2000 mm. Maskorna är 
olika på de olika modellerna, se vridknutsshema.

Viltnät kan monteras med tre olika sorters stolpar, ving-
stolpar eller stålstolpar. Träpålar används vanligen för vil-
lastaket samt för nöt-, får- och getstängsel. Stålstolpar utan 
vinge är ett bra alternativ där det förekommer mycket berg. 
Vingstolparna är varmgalvaniserade och godkända av Väg-
verket, och används främst längst motorväger. 

Viltstängsel

>> Höjd: 
     1000, 1250, 1500, 1800, 2000 mm

>> Standard modeller:
     HJL-100-15-15 (50m)
     HJL-125-13-15 (50m)
     HJL-150-14-15 (50m)
     HJL-180-24-15 (50m) 
     HJL-200-17-15 (50m) 
     HJL-200-25-15(50m)

      Första sifrorna anger höjden, andra 
      sifrorna anger antal horisontella trådar.
      Tredje är avstånd i cm mellan lodräta  
      trådar.

>> Nätets tjocklek: 
      Dimension över och undertråd:   
      Ø2,50mm. Dimension övriga 
      trådar: 1,9mm

Vi lämnar 2 års rostskydd och montage-
garanti på dessa produkter.

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

Montera på berg eller ojämnt underlag? 
Fråga våra säljare!

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



Skandinaviska
områdesskydd

Kvalitet
Oavsett höjd och maskstorlek är nätet alltid varmgalvaniserat 
för garantera en lång livslängd. Även stål- och vingstolparna är 
varmgalvaniserade, och väljer du träpålar är dessa av NTR-A 
virke av högsta kvalitet för lång livslängd.

Montage
Viltstängsel monteras med ett stolpavstånd på 4 m cc som 
standard, och stolparna slås ner i marken. Viltstängsel med 
stålstolpar monteras med pop och klammer medan stäng-
sel med träpålar monteras med märlor som spikas direkt i 
trästolpen. 

För att få viltstängslet stabilt och spänt, strävar vi hörn- och 
ändstolpar vilket resulterar i ett sträckt och spänt nät som 
håller formen länge. 

Viltstängsel 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

Produktfakta stolpar:

>> Trästolpar NTR-A
      Ø70x1500mm 
      Ø70x1750mm
      Ø70x2200mm 
      Ø80x2500mm
      Ø80x3000mm

>> Stålstolpar för viltstängsel 
      Dimension: Ø35x2750mm
      Ytbehandling: Varmgalvaniserad

>> Vingstolpe för viltstängsel
      Dimension: Ø40x2900mm.
      Ytbehandling: Varmgalvaniserad           
      Godkänd av vägverket. 



HJL 100/15/15

HJL 125/13/15

HJL 150/14/15

HJL står för nätets trådtjocklek.
Dimension över och undertråd: Ø2,50 mm
Dimension övriga trådar: 1,9 mm 

Första si�ran står för Höjden i cm.
Andra si�ran för antal horisontella trådar.
Tredje si�ran för avstånd lodräta trådar i cm.
Rullarna kommer på 50 m.

HJL 180/24/15

HJL 200/17/15HJL 200/25/15
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