Planera Smidesstaket
Nu kan du snabbt och enkelt få en kostnadsfri offert genom att mäta upp och beskriva hur du vill ha ditt smidesstaket.
1. Från vår katalog, välj designnummer från den
modellserie du vill ha,
För vissa modeller kan man också välja knoppar.
samt den form staketets överdel skall ha.
Bestäm också önskad höjd och färg.

2. Mät upp den sträcka där du vill ha staket. Rita in staket och grindar på bifogad blankett. Hur det ritas in i förhållande till huset har ingen betydelse.
Markera staketsträckorna med bokstäver och grindar med siffror

Enkelgrind

Dubbelgrind

Skjutgrind.

Var noga med att rita in grindarna så de öppnas åt det håll du vill
Staket anger du med
Det går bra att använda befintliga sten eller murstolpar. Rita då in dessa som icke fyllda
fyrkanter

Slutligen fyller du i måtten på sträckorna och grindarnas bredd i tabellen bredvid ritningen och
skickar ritningen i mail till info@nordqvistbyggvaror. Du kan skanna in ritningen eller
fotografera av den och lägga in i ett mail till oss. Du kan också skicka ritningen i vanligt brev
till
Nordqvist Byggvaror • Odengatan 2, 283 42 OSBY

Lutande tomt
Om tomten sluttar där man skall ha ett smidesstaket kan man lösa detta på två sätt. Lutande segment om man valt en modell som tillåter detta eller
trappställda segment.

Lutning kan mätas med en smartphone om man har en vinkelmätare eller vattenpass installerad. Lägg då en planka i sluttningen och placera telefonen
på plankan och läs av vinkeln. Man får då lutningen i grader
Lutning kan också mätas med med hjälp av en tumstock och en planka som skall vara precis 1 meter

1 meter
Sträckan från marken upp till den horisontella plankan ger lutningen i %.
Är höjden 20 centimeter från marken upp till den horisontella tumstocken är lutningen
20%
Vill du ha gradtalet istället delar du höjden med den horisontella längden 20 / 100 och
får då 0,2
Sedan tar du fram miniräknaren och ställer in grader, mata in 0,2 trycker sedan på
tangenten Tan¹. Du får då värdet 11,31 som är vinkeln från den horisontella
tumstocken.
Har du lutning anger du % lutningen eller grader per längd.
Har du ingen lutning , lämna lutningsfältet tomt.

Olika höjd på segment
Finns behov att ha olika höjd på de ingående segmenten kan detta ordnas.
På ritningen delas då upp en sträcka i flera längder och man anger höjd i tabellen för respektive längd. Här ett exempel där en del av staketet monteras
på en mur och grinden i befintlig öppning i muren. Denna sträcka delas då i tre delar. A,B,C där B (grinden) har en annan höjd och bredd.

Segmentbredd
Sträckan på en längd som delas upp i flera segment kan delas upp på flera sätt.
Måttbeställer man är det något dyrare än ett segment av standardmått
Vanligast är två alternativ.
Alla segment är måttbeställda och blir då lika långa

Alla segment är standardstorlek och sista delen måttbeställs.

I tabellen där man anger modellnamn mm väljer man vilket av ovanstående alternativ man föredrar.

Vad händer sedan?
En offert tas fram från de val som gjorts och den ritning som bifogats.
Offerten innehåller priser och en ritning som visar hur staket och grindar kommer att se ut
Offerten skickas till kunden och om den accepteras och en beställning görs kompletteras offerten med ritningar för att ev gjuta fundament, elinstallation
etc.
Har man beställt transport levereras de beställda varorna till leveransadressen. Någon måste då vara på plats och ta emot varorna.

