OctoWood presenterar Jacksons Fencing:
ett förträffligt samarbete

Octowood

importerar

JACKSONS

med

FENCINGS

ensamrätt
traditionella

engelska grindar.
JACKSONS FENCING grundades år 1947. Företaget är specialiserat
på inhägnader och grindar av trä och erbjuder produkter av allra
högsta kvalitet.
Alla Jacksons träprodukter är noggrant utvalda och de är
Behandlade mot röta och insektsangrepp med 25 års
garanti (se garantilogotypen ”25-årig Jakcuregaranti” till
höger). Det träskydd som Jacksons Fencing använder
överensstämmer med kraven i Nordisk standard och är
miljövänlig.

Upptäck den brittiska känslan hos Jacksons tvärslågrindar och fältgrindar
Jacksons tvärslågrindar och fältgrindar av traditionell utformning passar för trädgårdar,
hästhållning, jordbruk med mera. Bägge grindtyperna har 25 års garanti.

Tvärslågrind

Fältgrind
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Jacksons fältgrind

Specifikation (90-420 cm bred)
Grindarnas totalhöjd är 127 cm.
Den översta ribban är på 100 x 75 mm, den understa
på 75 x 25 mm och tvärslåarna är 75 x 22 mm.
Häng- och bärposter (rundad överkant) på 100 x 75 mm.
Bägge posterna är borrade så att grindarna kan såväl vänster- som högerhängas.
Breda

CROSS GATE

fältgrindar
Längd:
240 cm

Smala fältgrindar

270 cm

Längd:

300 cm

90 cm*/105 cm*

330 cm

120 cm

360 cm

150 cm

390 cm

180 cm

Kan installeras som dubbelgrind.

210 cm

Största bredd mellan grindstolparna: 840 cm.

* med ett snedstag

Specifikation (90-360 cm bred)

Jacksons tvärslågrind

Grindarna är 120 cm höga med den krökta hängposten på 150 cm höjd.
Hängpost 125 x 75 mm, bärpost 75 x 75 mm, övre ribba 100 x 75 mm,
undre ribba 75 x 25 mm och tvärslåar 75 x 22 mm.

Finns för vänsterhängning och högerhängning (se skiss nedan)
Breda tvärslågrindar
Längd:
180 cm
210 cm
240 cm
270 cm
300 cm
330 cm
360 cm

Smala tvärslågrindar*
Längd:
90 cm
120 cm

Kan installeras som dubbelgrind.

150 cm

Största bredd mellan grindstolparna:

* utan bottenribba

720 cm.
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Fyrkantiga med vädergrånade övre ytor och formade i fyra riktningar. Stolparna är
spänningsavlastade av ett spår som sågats mitt på den ena sidan, så att träet kan röra
sig när det torkar eller sväller, så att fula sprickor undviks. Stolparna ska placeras så att
spänningsavlastningsspåret hamnar i 90 graders vinkel till grindhakarna.

Grindstolpar

Upphängningsstolpar
Längd:
Tvärsnitt:
Sågad yta 210 cm
175 x 175
Hyvlad yta 210 cm
175 x 175
Sågad yta 210 cm
150 x 150
Hyvlad yta 210 cm
150 x 150
Bärstolpar
Längd:
Sågad yta 210 cm
Hyvlad yta 210 cm

mm
mm
mm
mm

Tvärsnitt:
150 x 150 mm
150 x 150 mm

Grindstolpar för stora grindar
(mer än 300 cm)
Längd:
Tvärsnitt:
Sågad yta 240 cm
175 x 175
Hyvlad yta 240 cm
175 x 175
Sågad yta 240 cm
150 x 150
Hyvlad yta 240 cm
150 x 150
Sågad yta 270 cm
175 x 175
Hyvlad yta 270 cm
175 x 175

Galvaniserade beslag och grindtillbehör

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Spärr

Autohake
med kläpp

Gångjärnssats
med ställbart
undergångjärn

Fjäderhaksats

Vi rekommenderar att alla grindstolpar gjuts fast i betong till ett minsta djup på 60 cm

C

Ytterligare tillbehör

C - Grindlås
D – Vinkelspärr

För dubbelgrindar:
Mittgrindanslag
450 x 115 x 150 mm

E

Överläggninghake
med bult (för sammankoppling
av två grindar) och klamra (A )
med extra knopp ( B )

A

F

träpinne och
slitplattor

B
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förankring i cement
med slitplattor

F – Grindhake med

D
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