
Produktfakta:

En profilfylld villagrind är underhållsfri och väldigt pris-
värd när du söker en grind som ska fungera felfritt 
under lång tid. 

Ofta behövs det flera grindar i samma stängselsystem 
- en eller flera gånggrindar och kanske också en dub-
belgrind för in- och utpassering av fordon - och då är 
profilgrindarna en kostnadseffektiv lösning som krä-
ver minimalt underhåll. En enkel villagrind (EVG) kan 
öppnas åt höger eller vänster, medan en dubbel villag-
rind (DVG), eller slaggrind som den också kallas, har 
två grindblad som öppnas åt varsitt håll.

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. Grindar levereras som standard 
med stolpar för direktgjutning i mark. Avståndet mot 
mark från grindramens undersida är  50-150 mm. Välj 
mellan fyra standardfärger.

Profilfyllda villagrindar

>> Höjd: 
      800, 1000, 1200, 1500 mm
>> Bredd:  
     1000, 2000, 3000, 4000 mm      
>> Profilernas tjocklek: 
      20 mm
>> Avstånd mellan profiler: 
      100 mm
>> Stolpe dim.:
     70x70/2 mm
>> Låsmodell: 
      Locinox villa
>> 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.



Skandinaviska
områdesskydd

Kvalitet
Kvaliteten på en profilgrind är mycket hög, då den är varmför-
zinkad i grunden och därefter pulverlackerad (gäller ej VFZ). 

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.

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.

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


