
Produktfakta:

En profilfylld villagrind är underhållsfri och väldigt 
prisvärd när du vill ha en grind som ska fungera 
felfritt under lång tid. Profilgrinden tål att öppnas 
och stängas många gånger och är ett vanligt val i så-
väl offentliga som privata miljöer.

Profilgrinden finns som enkelgrind eller som dubbel-
grind, och i ett frlertal mått. Det gör att du kan välja 
en profilgrind även i miljöer där bilar ska kunna passera. 

Utförande
Profilgrinden har stående rörprofiler och passar med sitt 
luftiga och klassiska utseende in i de flesta miljöer. Den 
finns i flera olika höjder mellan 800 och 1500 mm, och i 
bredd upp till 4000 mm. 

Grinden levereras som standard komplett med grindlås 
och stolpar för direktgjutning i mark. Du kan välja mellan 
fyra standardfärger, och lägga till eller byta grindlåset för 
högre säkerhet. Vi har ett stort sortiment av barnsäkra 
lås!

Profilfylld villagrind
Höjd:  800, 1000, 1200, 1500 mm
Bredd: 1000, 2000, 3000, 4000 mm      
Profilernas tjocklek: 20 mm
Avstånd mellan profiler: 100 mm
Stolpe dimension: 70x70/2 mm
Låsmodell: Locinox villahandtrycke
Färger: Mörkgrön, olivgrön, svart & VFZ    

Vi lämnar alltid 5 års rostskyddsgaranti 
och 5 års montagegaranti.

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

Tänk på att välja lås och handtag som  
passar dina behov!

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



Kvalitet
Kvaliteten på en profilgrind är mycket hög, då den är varmför-
zinkad i grunden och därefter pulverlackerad (gäller ej VFZ). 
Profilgrinden används ofta i offentliga miljöer eftersom den tål 
att öppnas och stängas många gånger.

Montage
En profilgrind monteras mot direktgjutna stolpar enligt stan-
dard utan foderrör. Grindfundamenten ska ha ett minsta hål-
djup på 800 mm enligt standard. Undertätning av grind, samt 
eventuell balk mellan stolparna, ingår inte som standard men 
kan beställas som tillval. Tydliga ingjutningsmått finns att lad-
da ner på Stängselbutiken.se.

Komplettera 
Handtag, lås och nyckel från Locinox ingår som standard, 
och du kan enkelt byta lås för att öka säkerheten. Över-
fallslås och barnstugelås kan vara att rekommendera om du 
har barn som inte själva ska kunna öppna grinden. 

Profilfyllda villagrindar forts.
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