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Country House, tryckimpregnerad

Stilren design
Ska det vara exklusivt och smak-
fullt så är Country House-grindar-
na rätt val. Grindarna är utförda 
i högsta kvalitet och känneteck-
nas av de 5 tvärgående läktarna. 
Dessa grindar passar väl in i alla 
typer av landskap, är fantastiska 
som ledöppningar och ett bra val 
för din entré. De robusta grindar-
na är även lämpliga för montering 
med automatik.

Country House-grindarna är utför-
da i tryckimpregnerad gran, vilket 
ger robusta och väderbeständiga 
grindar som dessutom är perfekta 
att måla. Gran är lite mer rustikt 
än lövträ, men med få och små 
naturliga knaster. Country Hou-
se-grindarna har en bra höjd på 

114 cm och är monterade med 
rostfria bultar med platta huvu-
den. 

Tillbehör för alla behov
Till dessa snygga grindar rekom-
menderar vi våra tryckimpregne-
rade, fyrkantiga grindstolpar med 
pyramidformad topp eller robusta 
runda stolpar.

Till grindarna fås kompletta be-
slagspaket med allt du kan tänkas 
behöva. Du kan dessutom kom-
plettera din entré med ett kom-
pletteringsstängsel som matchar 
Country House-grindarna.

Country House-grindserien leve-
reras även i hårdtträ.

Perfekta för portautomatik. Här 
visade med nedgjutningsmotor.

Låsbult för trägrindar: Säker-
hetslåsanordning som monteras 
inuti grindramen. Kan låsas med 
hänglås.
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Grindar
Artnr. 51121: 120 cm

Artnr. 51181: 180 cm

Artnr. 51241: 240 cm

Artnr. 51301: 300 cm

Artnr. 51361: 360 cm

Tekniska specifikationer

Artikelnummer

Beslagspaket och låsbultar
Artnr. 59025: Beslagspaket för liten enkelgrind

Artnr. 59026: Beslagspaket för stor enkelgrind                    

Artnr. 59121: Låsbult för trägrindar (extra)

Grindblad från och med 240 cm räknas som ”stora”.

Beslagspaketen innehåller allt för grindmontering.

Låsbult för trägrindar är en extra säkerhetslåsanordning. 

Se även produktblad: “Beslag för trägrindar”.

Tryckimpregnerade grindstolpar
Artnr. 314250: Ø14x250 cm Poda stängselstolpar

Artnr. 590181: 15x15x250 cm med pyramidtopp

Kompletteringsstängsel, tryckimpr. 
Artnr. 59004: Stolpar, 90x90 mm, längd 200 cm

Artnr. 59003: Läktar, 24x74 mm, längd 200 cm
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B: 120 cm  H: 114 cm B: 240 cm  H: 114 cm

B: 180 cm  H: 114 cm B: 300 cm  H: 114 cm

B: 360 cm  H: 114 cm


