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Herrestad är ett staket med stående 
ribbor i en elegant och stilren design. Då 
Herrestad inte är klättringsbart används 
det med stor fördel som staket runt 
poolen. Staketet byggs enkelt ihop av 
stolpar och färdiga sektioner som kapas 
till önskad längd. Kapsnittet göms prydligt 
inuti stolpen.

HERRESTAD

TILLBEHÖR

Staketsektioner 150 cm .......................................... Art.nr. 855-S 
Staketsektioner 180 cm .......................................... Art.nr. 856-S 

Stolpfot för sidomontering, svart .......................... Art.nr. 302-S 
Stolpfot, svart ............................................................ Art.nr. 303-S
Stolphatt metall, svart ............................................. Art.nr. 304-S 
 

 

Jordankare .................................................................. Art.nr. 306 
Nedgjutningsprofil ................................................... Art.nr. 311 
Plintfäste ..................................................................... Art.nr. 312 
 
Träskruv till stolpfot ................................................. Art.nr. 307-1 
Betongskruv till stolpfot .......................................... Art.nr. 307-2 
 

Höjd/färg MELLANSTOLPE HÖRNSTOLPE SLUTSTOLPE GRIND metall

HÖJD: 90cm

Svart 851-1S 851-2S 851-3S 845-S
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HERRESTAD - Monteringsanvisning

MONTERINGSANVISNING 

Stolpar (Mellanstolpar, slutstolpar, hörnstolpar)

Stolparna är 70x70x1,5mm  
Max cc 1,8m mellan stolparna. 

Börja med att montera stolpen på stolpfoten. Tryck fast stolpen på stolpfoten 
och dunka fot och stolpe mot ett hårt underlag tills stolpen bottnar. (1) 
Vid montering på altandäck/terrass skruvas stolpfoten fast med 4 st fransk 
träskruv. För montering i marken/trädgården finns två alternativ, plint eller  
jordankare. Skruva fast stolpfoten på plinten alt. jordankaret. Här kan 4 st  
betongskruv användas. (2) 

Vik ut flikarna från stolpen och trä in sektionen i de två hålen. (3)  
Trä därefter på nästa stolpe i sektionens andra ände. Skjut sektion och  
stolpe i sidled tills de fått önskad plats. (4) Skruva därefter fast stolpfoten. (5)

2. special

1.

2.

3. 4.

5.



STAKET

WERNAMO DESIGN AB   Repslagarevägen 3  331 53 Värnamo
Tel: 0370-51 50 20  info@wernamodesign.se  www.wernamodesign.se

AMOD

HERRESTAD - Monteringsanvisning

Förankra sektionen genom att skruva fast den genom flikarna i stolpen. (6)  

Grind
Montera gångjärn på grind och slutstolpe och montera därefter lås (se separat monteringsblad). Grinden är nu klar. (7)
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