
Hållbart, stilrent och enkelt att installera

WILLAB-
STAKETET



WILLAB-STAKETET
Willabs nya staketsortiment är perfekt för dig som söker ett lättinstallerat 
staket med lång hållbarhet. Staketet är tillverkat i UV- beständig poly-
vinylklorid som är ett slagtåligt, segt och väderbeständigt material som 
med lätthet klarar de nordiska vind- och väderförhållandena. Dessutom 
räcker det med en enkel tvätt för att återställa glansen och du slipper 
helt tidsödande och kostsamt underhållsarbete samt  regelbunden 
ommålning. 

Staketet är utformat för att motstå naturens krafter och släpper, till 
skillnad från vissa tryckimpregnerade staket, inte ifrån sig några skadliga 
ämnen till mark, natur och vattendrag. 

Tillverkningsprocessen är energieffektiv och det spill som uppstår i 
produktionen återanvänds. 

Detta exklusiva staket är tillverkat av ett lätt plastmaterial som är känt för 
att behålla både form och färg över lång tid. 

Polyvinylklorid är mycket vanligt förekommande i vår vardag och används 
till exempel inom: byggindustrin, fönster, kablar, golv, matförpackningar, 
dialyspåsar, leksaker, skor och regnkläder. Willab-staketet kan återvinnas 
som plast och därmed återföras in i kretsloppet med minimal belastning 
på natur och miljö.

Söker du efter ett komplett och konkurrenskraftig staketlösning med 
lång hållbarhet och med stilren design i klassiskt vitt är Willab-staketet 
det perfekta valet.

MATERIAL- 
GARANTI

ÅRS10
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SLUTSTOLPE FÖR 2 SLANOR 2134 MM VIT 
ART NR 602472 
Slutstolpen används för att hålla slanorna på plats 
horisontellt. De 2 förborrade hålen på en sida är till för 
slanorna som sticks in i stolpens förborrade hål. På så vis 
avslutar du staketets sträcka, t.ex mot en vägg eller annan 
vertikal yta.  
H2134mm B127mm T4mm. 

TREVÄGSSTOLPE FÖR 2 SLANOR 2134 MM VIT
ART NR 602473 
Trevägsstolpen används för att hålla slanorna på plats 
horisontellt. De 2 förborrade hålen per sida är till för slanorna 
som sticks in i stolpens förborrade hål från tre sidor. På så vis 
kan du låta bygga en avgränsande staketsektion i sidled. 
H2134mm B127mm T4mm. 

MELLANSTOLPE FÖR 2 SLANOR 2134 MM VIT 
ART NR 602470 
Mellanstolpen används för att hålla slanorna på plats 
horisontellt. De 2 förborrade hålen per sida är till för slanorna 
som sticks in i stolpens förborrade hål från båda hållen. På så 
vis förlängs staketet i samma riktning. 
H2134mm B127mm T4mm. 

HÖRNSTOLPE FÖR 2 SLANOR 2134 MM VIT
ART NR 602471 
Hörnstolpen används för att hålla slanorna på plats horisontellt. 
De 2 förborrade hålen per sida är till för slanorna som sticks in i 
stolpens förborrade hål från de 2 intillliggande sidorna i vinkel. 
På så vis skapas ett hörn för slanorna. 
H2134mm B127mm T4mm. 

VIKTIG EGENSKAP!
Staketstolparna grävs/borras delvis ner i marken, 
vilket gör det robust och formstabilt. Staketet är 
även flexibelt och lätt fjädrande, vilket är en viktig 
egenskap om en häst skulle råka springa in i det.

Staketets släta 
och rundade ytor 

ger en optimal 
säkerhet för 

både människor 
och djur.
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MELLANSTOLPE FÖR 3 SLANOR 2134 MM VIT 
ART NR 602474 
Mellanstolpen används för att hålla slanorna på plats 
horisontellt. De 3 förborrade hålen per sida är till för slanorna 
som sticks in i stolpens förborrade hål från båda hållen. På så 
vis förlängs staketet i samma riktning. 
H2134mm B127mm T4mm. 

HÖRNSTOLPE FÖR 3 SLANOR 2134 MM VIT
ART NR 602475 
Hörnstolpen används för att hålla slanorna på plats horisontellt. 
De 3 förborrade hålen per sida är till för slanorna som sticks in i 
stolpens förborrade hål från de 2 intillliggande sidorna i vinkel. 
På så vis skapas ett hörn för slanorna.
H2134mm B127mm T4mm. 

SLUTSTOLPE FÖR 3 SLANOR 2134 MM VIT 
ART NR 602476 
Slutstolpen används för att hålla slanorna på plats horisontellt. 
De 3 förborrade hålen på en sida är till för slanorna som sticks 
in i stolpens förborrade hål. På så vis avslutar du staketets 
sträcka, t.ex mot en vägg eller annan vertikal yta.  
H2134mm B127mm T4mm. 

TREVÄGSSTOLPE FÖR 3 SLANOR 2134 MM VIT
ART NR 602477 
Trevägsstolpen används för att hålla slanorna på plats 
horisontellt. De 3 förborrade hålen per sida är till för slanorna 
som sticks in i stolpens förborrade hål från tre sidor. På så vis 
kan du låta bygga en avgränsande staketsektion i sidled.  
H2134mm B127mm T4mm. 

HÖJD & ANTAL SLANOR
Willab-staketets höjd och antal slanor kan enkelt 
anpassas efter dina behov. Som kund låter du dina 
behov styra och du kan välja en 2- eller 3-slanors- 
lösning utifrån användningsområde och utseende.  

Såväl enkel- som dubbelgrindar med 2 eller 3 slanor 
finns som tillbehör. Avståndet mellan de horisontella 
slanorna i grindarna matchar valt staket och därmed 
får din inhägnad ett perfekt och snarlikt utseende. Du 
kombinerar enkelt ihop ditt staket utifrån dina behov 
och det går enkelt att bygga ut senare eller lägga till 
grindar etc. efteråt.

SLANA 2388 MM VIT
ART NR 602486 
Slanan används till samtliga 
staketstoplar. Slanan är tillverkad i 
formstark PVC-plast som är en hållbar 
och konstruktionsmässig lösning, 
Slanan går enkelt att kapa och kan 
anpassas längdmässigt utifrån behov 
och användning.  
H140mm B38mm T4mm. 



STAKETET ÄR OPTIMALT FÖR BÅDE RIDBANA OCH HAGE 
Våra fyrkantsprofilerade stolpar är lämpliga för eftermontering av isolatorer. Precis som du 
monterar isolatorer i trävirke, kan du montera motsvarande isolatorer direkt på plaststolparna 
utan kostsamma speciallösningar. Enkelt installerat, tåligt och väl lämpat för elstängselfunktion.   

UV- 
BESTÄNDIGT
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GRIND MED 2 SLANOR ENKEL VIT 
ART NR 602490 
Enkelgrinden är designad för att passa ihop med 2-slanors- 
staketet (slanor/stolpar). Alla beslag och 2 förstärkta stolpar 
ingår. Du monterar grinden på en stolpe och grinden är både 
höger/vänster hängd.  
L1200mm H1200mm B100mm.

GRIND MED 2 SLANOR DUBBEL VIT
ART NR 602491 
Dubbelgrinden är designad för att passa ihop med 2-slanors-
staketet (slanor/stolpar). Alla beslag och 2 förstärkta stolpar 
ingår. Du monterar grinden på två befintliga stolpar.  
L1200mm H1200mm B100mm per grind.

GRIND MED 3 SLANOR ENKEL VIT 
ART NR 602496 
Enkelgrinden är designad för att passa ihop med 3-slanors- 
staketet (slanor/stolpar). Alla beslag och 2 förstärkta stolpar 
ingår. Du monterar grinden på en stolpe och grinden är både 
höger/vänster hängd.  
L1200mm H1200mm B100mm.

GRIND MED 3 SLANOR DUBBEL VIT
ART NR 602497 
Dubbelgrinden är designad för att passa ihop med 3-slanors- 
staketet (slanor/stolpar). Alla beslag och 2 förstärkta stolpar 
ingår. Du monterar grinden på två befintliga stolpar.  
L1200mm H1200mm B100mm per grind.

FORMSTARKT 
Plastmaterialet i staketet är 
konstruerat för att vara formstarkt, 
UV-stabilt och tåla både värme (solljus) 
och kyla samtidigt som det förblir vitt. 



STOLPHATT NEW ENGLAND VIT
ART NR 602488
Stolphatten New England är en lösning som både 
skyddar och ger ditt staket ett attraktivt utseende. 
Stolphatten går att använda till samtliga stolpar.  
H60mm B180mm T3mm.

TÄCKPLÅT FÖR PVC-STOLPE VIT
ART NR 602494
Täckplåt med 6 st 6 mm skruvhål. Används för att 
täcka ett tidigare upptaget hål i stolpen. Tillverkad i 
kraftig rostskyddsbehandlad 2 mm stålplåt.  
B 110 mm H 210 mm.

FÖRSTÄRKNINGSPLÅT FÖR PVC-SLANOR
ART NR 602495
Försträrkningsplåt med 6 st 6 mm skruvhål. Används 
för att förstärka upp genomförningen för slanan. 
Tillverkad i kraftig rostskyddsbehandlad 2 mm stålplåt. 
B 110 mm H 210 mm.

VISSTE DU ATT...
Installationen är enkel utan specialverktyg och en väl genomförd installation ger ett 
mycket stabilt staket som håller i många år framöver. 

De formstarka 
slanorna fälls 
in i stolparnas 
mitt, vilket ger 

ett elegant 
utseende. 

BESLAG 
INGÅR  
TILL ALLA  
GRINDAR 



WILLAB AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se

WILLAB – HOUSE OF BRANDS

Willab AB grundades mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne och har 
i över 50 år erbjudit kvalitetsprodukter inom lantbruk, häst, husdjur, 
stängsel, trädgård och byggnation. Vi har ett ständigt fokus på kvalitet 
och ställer därför höga krav vid framtagning av nya produkter. Målet 
med varje produkt är att användaren ska känna glädje och trygghet.

Vi har samlat vårt breda sortiment under fem kategorier: 

LANTBRUK – GÅRDSUTRUSTNING – STÄNGSEL 
HÄST & RYTTARE – HÄSTVÅRD & TILLSKOTT

Sortimentet sträcker sig över de flesta förnödenheter som kan behövas 
på en gård, liten som stor. Men också till husägaren som vill ha 
kvalitativa och hållbara redskap till sin trädgård.

Vi har ständig fokus på hög kvalitet och smidiga lösningar för ett aktivt 
liv på landet. Willab vill underlätta för sina kunder samt få dem att spara 
tid i vardagen. 

Genom aktivt kvalitetsarbete, goda samarbeten med leverantörer, 
lyhördhet mot kunder och genom att följa utvecklingen inom 
lantbruket erbjuder Willab ett sortiment som är väl anpassat till dagens 
aktiva lantbruk, ridsport och krävande stallmiljöer.


