
Villastängsel



Ett klassiskt Villastängsel  
håller människor och djur 
både inne och ute 

Häggroth Villastängsel är ett högkvalitativt stängselsystem med  
absolut högsta styrka och livslängd. Plastbelagda nät ökar 
livslängden och gör att stängslet håller sig snyggt i många år,  
helt underhållsfritt. Häggroth Villastängsel finns i tre olika höjder:  
800, 1 000 och 1 200 mm. Alla med en maskstorlek 50x50 mm. 
Häggroth Villastängsel finns i klassiskt mörkgrön färg, något som 
passar väl in i de flesta villaträdgårdar.
Till nätet hör stolpar med rostfria fästdetaljer, för nedgjutning. 
Stolparna är fyrkantiga och kompletta med alla fästdetaljer du 
behöver. Välj stolphöjd efter den näthöjd du valt. Rekommenderat 
stolpavstånd: c/c 3 meter.

Teknisk specifikation
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www.haggrothstangsel.se

Häggroth Villastängsel är både snyggt och funktionellt 
och passar in i de flesta miljöer.

Artikel  Beteckning Höjd Beskrivning Artikelnummer

Villastängsel, mörkgrön 800x50x2,5/2,0-10 SM 800 mm Rulle om 10 m. N085025SM10
Villastängsel, mörkgrön 800x50x2,5/2,0-25 SM 800 mm Rulle om 25 m. N085025SM25
Villastängsel, mörkgrön 1000x50x2,5/2,0-10 SM 1 000 mm Rulle om 10 m. N105025SM10
Villastängsel, mörkgrön 1000x50x2,5/2,0-25 SM 1 000 mm Rulle om 25 m. N105025SM25
Villastängsel, mörkgrön 1200x50x2,5/2,0-10 SM 1 200 mm Rulle om 10 m. N125025SM10
Villastängsel, mörkgrön 1200x50x2,5/2,0-25 SM 1 200 mm Rulle om 25 m. N125025SM25 

Klammer/nit   Förpackning om 25 st. KPA225
Nätlinjal, rostfritt 800-6,0  Längd 800 mm. NLA20806
Nätlinjal, rostfritt 1000-6,0  Längd 1 000 mm. NLA21006
Nätlinjal, rostfritt 1200-6,0  Längd 1 200 mm. NLA21206
Spännskruv M8-150  Förpackning om 2 st. SA2M81502
Stagtråd, mörkgrön 4,0/3,0-50 SM  Rulle om 50 m. STL4030SM05
Stagtråd, mörkgrön 4,0/3,0-100 SM  Rulle om 100 m. STL4030SM10

Montering av Häggroth villastängsel
Nätet monteras med två stagtrådar i över- och underkant på stängselstolpar. Trä först 
nätlinjalen genom maskorna i änden på nätrullen och fäst med blindnit/skruv och  
klammer i ändstolpen. Spänn nätet hårt och fäst nätet temporärt i den övre stagtråden. 
Fäst nätet på mellanstolpen med blindnit och klammer. Fäst därefter nätet permanent 
mot stagtrådarna. Varje maska runt övertråden och varannan på undertråden.
Vid skarvning av nät görs det med en urgängad nätspiral från nästa nätrulle som roteras 
och syr ihop de båda nätänderna.

Flätverkstängsel har 
hög styrka och lång 
livslängd. Plastbe- 
läggningen gör att 
stängslet blir i princip 

underhållsfritt.


