
STÄNGSEL- OCH
BALKONGBAND
Garanterat skydd och integritet
för fastigheter, terrasser och balkonger.
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Våra stängselband ger en innovativ lösning som låter dig skapa moderna, estetiska och 
funktionella stängsel som ger avskildhet till din egendom, trädgård eller balkong.
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FÖRDELARNA MED VÅRA BAND:

Stängselband är en lösning som vi kan 
erbjuda till alla tack vare snabb och enkel 
montering som inte kräver någon teknisk 
skicklighet eller professionell utrustning.

Användning av polypropylen gör våra 
stängselband UV-beständiga.

Våra stängselband garanterar 
diskretion och integritet för 

bostäder, terrasser och balkonger 
genom att skydda mot oönskade 

observatörer.

Stängselband minskar oönskat buller 
från utanför din fastighet. Därför är de 

idealiska för användning i områden
med höga ljudnivåer, t ex på hårt

trafikerade  gator, motorvägar och 
byggarbetsplatser. Genom att minska 

ljudnivåer förbättrar de kvaliteten
på ditt vardagsliv.

Våra stängselband ger optimalt skydd
mot ogynnsamma väderförhållanden.

De är byggda för att tåla kraftiga
vindbyar - vilket minskar risken för 

egendomsskador. De ger även skydd
mot snö som kan blåsas på dina lokaler 

eller balkonger under vinterväder.



BANDETS BREDD:

MONTERING AV BANDET:

Lätta att installera stängsel- och balkongband kommer snart att förvandla
din trädgård, terrass eller balkong till ett privat utrymme utan yttre buller.

1. Väv bandet genom panelen. 2. Fäst spännet till bandets ände. 3. Fäst ihop med stängselbandet
monterat på varje panels ände.
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BANDETS FÄRG

RAL9003 RAL9010 RAL1023 RAL3003

RAL3011 RAL5010 RAL8011 RAL 6005

RAL6009 RAL7040 RAL7030 RAL7016

MONTERIN
GSSPÄNNEN

Med ett brett utbud av färger och en modern design kan vi anpassa
våra band till varje kunds estetiska och miljömässiga behov.

NYA!
Estetisk ytbehandling 
av bandremsor på panelen.


