Rovdjursstängsel
Sedan 1986 har vi monterat alla sorters elstängsel i Skånes
natur, våra uppdragsgivare har genom åren varit privatpersoner, lantbrukare, entreprenörer, Kommuner, Länsstyrelsen och stat. Vi
har stängslat för de flesta djur, allt från kameler, strutsar, jakar och hjortar, till lite vanligare som hästar och får.
På senaste åren har efterfrågan av rovdjursstängsel ökat i takt med att
vargstammen brett ut sig över landet.
Vi monterar alltid rovdjursstängsel efter Länsstyrelsens rekommendationer
och efter kundens specifika önskemål. Vi lämnar alltid ett fast meterpris på
färdigmonterat stängsel om så önskas.
Kostnad:
Du kan i många fall söka bidrag för en del av stängselkostnaden hos Länsstyrelsen, detta stöd är idag 50:-/m inom vårt arbetsområde. Den totala kostnaden för ett rovdjursstängsel monterat av oss är ca 55-90 kr/meter. Priset varierar mycket beroende på terräng, hur mycket stängsel, hur raka linjer stängslet
kan dras och vilket material som används. Du får alltid en fast kostnadsoffert
innan arbetet påbörjas, per meter, eller fast pris på hela entreprenaden.
Utförande:
Stängslen monteras alltid fackmannamässigt, med kraftiga hörn- och grindstolpar som strävas. Stabila hörnor, rätt isolatorer på rätt plats för bästa hållbarhet och isolering. Eltrådarna
utrustas med erforderligt antal trådspännare och sträckfjädrar. Rovdjursstängel kan monteras både i kombination fårnät och eltråd eller som renodlat
elstängsel med fem järntrådar.
Material:
Vi använder endast material från kända leverantörer med dom bästa
materialgarantierna. Trästolparna är alltid Jämtländsk senvuxen
NTR-A impregnerad fur.
Målsättning:
Att du som beställare till minsta möjliga kostnad skall få ett stängel som fungerar
problemfritt år efter år, med minsta möjliga underhåll. Det är därför vi alltid, utöver
leverantörernas material garantier, lämnar två års garanti på utfört arbete.
Referenser
Vi lämnar gärna referenser om så önskas.
Vi monterar stängsel inom hela Skåne.
Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert på mail@staket.com eller
ring 0413-605 56 för frågor kring montering av stängsel.
Montering:

Djurgårdens Stängselmontage AB
0413-605 56

Butiker:

Djurgårdens Ridsport & Stängsel AB
Eslöv butik 0413-606 56
Ängelholm 0431-830 30

Priser angivna exkl. moms

