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Industristängsel

Beskrivning
ABAS Protect kan erbjuda ett komplett sortiment av industri-
stängsel (flätverksstängsel, gunnebostängsel) från egen produk-
tion. Flätverk har ända sedan 1925 utgjort basen i ABAS tillverk-
ning av stängselsystem, med tillämpningar för såväl industri som 
villa och barnstuga samt specialstängsel.

Svensk ”standard” för industrin är 2 meter högt flätverk med 
maskstorlek om 50 x 50 mm och 3 mm ståltråd. Som överklätt-
ringsskydd finns tre rader taggtråd på toppen av stängslet, 
vilket är vad Försäkringsförbundet rekommenderar i sina Regler 
för mekaniskt inbrottsskydd RUS 200:3.

Stängselnät tillverkas i höjder från 600 mm till 4000 mm, med 
maskstorlek från 20 x 20 mm till 60 x 60 mm och tråddimensio-
ner från 2,0 mm till 4,0 mm.

För att säkerställa lång livslängd är stängseltråden galvaniserad 
och eventuellt plastbelagd. Plastbeläggningen är av högsta kvali-
tet och hållbarhet, och är kemiskt förenad med ståltråden.

Stängselstolpar tillverkas av helsvetsade stålrör i dimension 
50 x 50 mm, 60 x 60 mm samt Ø 44 x 1,5 mm. Samtliga stolpar 
är varm- eller sendzimirförzinkade med pulverlack, vilket ger 
produkten förutsättning att tåla stora påfrestningar i form av 
sidolaster och inte minst klimatpåverkan.

Stag/sträva i Ø 44 x 1,5 mm rör, i längd 3500 mm. Stagen är 
”plattade” i ena ändan, och monteras med fördel tillsammans 

med staghylsa för att slippa gjutning. Standardfärger förutom 
varmförzinkat är mossgrön (RAL 6005), olivgrön (RAL 6003) och 
svart (RAL 9005).

Fakta
Höjd:  600–4000 mm
Maskstorlek: 20, 30, 40, 50, 60 mm
Tråddimension: 2,0–4,0 mm
Ytbehandling: Varmförzinkning, pulverlack
Färg (plastat): Mossgrön, olivgrön, svart

Tillbehör
Mellanstolpar: 50x50x1,5 mm
Hörnstolpar: 60x60x1,5 mm
Ändstolpar: 60x60x1,5 mm
Stag:  Ø 44x1,5 mm
Diverse:  Staghylsa, spänntråd, taggtråd, bergdubb, 
  stolpfot, vinklad topp m.m.

Stolpar levereras med plastlock, blindnit och nätklammer. Stol-
par och stag finns i samma färger som nätet.

Industristängsel finns även att tillgå i säkerhetsklasserna Säk 2 
(ProNet svetsat panelstängsel), Säk 3 (ProFence palissadstäng-
sel) och Säk4 (kundanpassat säkerhetsstängsel).


