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Stakittgjerde og
hageprodukter
i massivt 
tretradisjonelt
og stilfullt.

Tre har lange og solide tradisjoner i hus og utenomhus bygging 
i Norge. Vi er stolte av våre eldgamle stavkirker og vi ser jevnlig 
bilder av gamle sørlandsperler og her-skapsvillaer bygd med 
solid norsk gran og furuvirke, med en hvit trestakitt rundt eien-
dommen. Gjerder og porter er for mange en ren nødvendighet 
for å sikre seg mot farer, (bilvei, elver, bratte skrenter o.l.) mens 
andre ser dette som en viktig estetisk fornyelse av eiendommen. 
Andre igjen, har et behov for å skjerme av for innsyn eller støy. 
Uansett behov er dette en investering som er varig og som skal 
være utført på en måte som står fint til eiendommen forøvrig.

Kvalitet
TreKo AS har spesialisert seg på gjerder, levegger, og støyskjerm-
ing. Med lang erfaring og kompetanse fra trelast og trevarebran-
sjen har vi de beste forutsetninger for å fremskaffe en optimal 
kvalitet på de produktene vi leverer. Vi bruker spesialsortert 
furuvirke som er trykk-impregnert i henhold til de standardene 
som gjelder for bruk i kontakt med jord, NS-EN A og NS-EN AB 
for bruk over mark. Impregneringsmidlene er godkjent i henhold 
til gjeldende forskrifter. De overflatebehandlede produktene 
grunnes før sammenskruing til elementer. Dermed får vi en 
firesidig påføring som er med på å forlenge levetiden mot råte, 
samtidig som vi slipper striper og merker etter tørkekrymping. 
Toppstrøket påføres med høytrykksprøyte. 

Denne overflatebehandlingen er mer robust enn det man kan 
oppnå med maling med kost. Man får lengre holdbarhet og 
redusert vedlikehold.

Et annet vesentlig poeng med TreKo stakitt er at elementene er 
produsert slik at de kan tiltes og spilene blir stående vertikalt, 
også i skrått terreng. Man får et gjerde som følger terrenget uten 
at elementene er justert opp eller ned med en høydeforskjell ved 
hver skjøt.

TreKo-design
Vi har kontroll på hele prosessen og kan på kort tid omstille oss 
til nye varianter. Det skjer en gradvis utvikling på vårt standard 
produktspekter, samtidig som vi kan tilpasse oss de spesielle 
ønsker og behov kunden måtte ha. Dette gjelder ikke minst på 
porter og levegger som enten kan leveres som ferdige moduler 
fra fabrikk eller bygges på stedet med prekappede materialer. 

Med utrykket TreKo-design mener vi at vi har erfaring, komp-
etanse og produkter som gir tiltalende og meget solide løs-
ninger for alle typer eiendommer. Vi stiller opp til befaring og 
gjennomgang av alternative løsninger kostnadsfritt for kunden.

TreKo-på nett
Logg inn på www.treko.no og få nyttig informasjon om monter-
ing, vedlikehold m.m.
Du vi også med enkle inntastinger kunne kalkulere pris på et 
komplett gjerde, og bestiller det du ønsker å kjøpe på 
nettbutikken.

Priser: Se egne prislister på www.treko.no, eller be om tilbud på: post@treko.no eller telefon 32 12 92 48

Vi produserer 
kvalitetsvarer 
med råstoff fra 
skogen.
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Oldemorstakitt
En klassisk type gjerde som er brukt i generasjoner. Kan monteres på profilert stolpe mellom hvert element eller butt i butt med gjerdestolpe i 
bakkant. Trykkimpregnerte gjerdespiler i 25x48 mm med en avrundet spiss på toppen og 34x70 mm rafter. Spilene har faset/avrundet kant på 
fremsiden. Elementbredde 200 cm. Leveres i høydene 80 til 130 cm. (legg til ca. 10 cm for å få høyden over bakken, ferdig oppsatt). 
Oldemorstakitt med bue er ikke lagervare og leveres på bestilling. Porter kan leveres i samme stil. Se side 13.

Artikkel Artikkel ArtikkelBredde Bredde BreddeHøyde Høyde Høyde

 201269 200 cm 80 cm

 201270 200 cm 100 cm

 201271 200 cm 110 cm

 201272 200 cm 120 cm

 201273 200 cm 130 cm

 221269 200 cm 80 cm

 221270 200 cm 100 cm

 221271 200 cm 110 cm

 221272 200 cm 120 cm

 221273 200 cm 130 cm

 241269 200 cm 80 cm

 241270 200 cm 100 cm

 241271 200 cm 110 cm

 241272 200 cm 120 cm

 241273 200 cm 130 cm

Uten overflatebehandling Ett strøk grunning Heldekkende hvitmalt

OLDEMORSTAKITT med gangport Oldemor bue

OLDEMORSTAKITT med gangport Park
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Artikkel Artikkel ArtikkelBredde Bredde BreddeHøyde Høyde Høyde

 201269 200 cm 80 cm

 201270 200 cm 100 cm

 201271 200 cm 110 cm

 201272 200 cm 120 cm

 201273 200 cm 130 cm

 221269 200 cm 80 cm

 221270 200 cm 100 cm

 221271 200 cm 110 cm

 221272 200 cm 120 cm

 221273 200 cm 130 cm

 241269 200 cm 80 cm

 241270 200 cm 100 cm

 241271 200 cm 110 cm

 241272 200 cm 120 cm

 241273 200 cm 130 cm

Uten overflatebehandling Ett strøk grunning Heldekkende hvitmalt

OLDEMORSTAKITT montert på 70x70 mm firkantstolpe (se s. 17)

OLDEMORSTAKITT med mellomstolpe OLDEMORSTAKITT

OLDEMORSTAKITT element montert i skråbakke OLDEMORSTAKITT  med bue
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Perlestakitt
Et stilrent gjerde som gjør seg godt med profilert stolpe mellom hvert element. Kan også monteres butt i butt, med gjerdestolpe i bakkant. 
Elementene skjøtes på stolpene i begge tilfeller. Trykkimpregnerte gjerdespiler i 19x98 mm og 34x70 mm rafter. Elementbredde 200 cm. 
Husk å legge til ca. 10 cm på høyden for å få høyden over bakken når gjerdet er ferdig montert. 
Porter leveres i samme stil som gjerdet, med eller uten bue.

Artikkel Artikkel ArtikkelType Type TypeHøyde Høyde Høyde

 201240 Bue ned 95-80-95

 201241 Bue ned 110-95-110

 201242 Bue ned 130-115-130

 201245 Rett 95 cm

 201246 Rett 110 cm

 201247 Rett 130 cm

 201250 Bue opp 95-110-95

 221240 Bue ned 95-80-95

 221241 Bue ned 110-95-110

 221242 Bue ned 130-115-130

 221245 Rett 95 cm

 221246 Rett 110 cm

 221247 Rett 130 cm

 221250 Bue opp 95-110-95

 241240 Bue ned 95-80-95

 241241 Bue ned 110-95-110

 241242 Bue ned 130-115-130

 241245 Rett 95 cm

 241246 Rett 110 cm

 241247 Rett 130 cm

 241250 Bue opp 95-110-95

Uten overflatebehandling Ett strøk grunning Heldekkende hvitmalt

PERLESTAKITT  Perlebue montert på 70x70 mm stolpe i bakkant

PERLESTAKITT  95 PERLE RETT,  130
PERLE BUE,  montert på mellomstolpe 
med profilert topp

PERLE BUE,  ubehandlet, montert på mellomstolpe 
med topplate skrå kant

PERLE BUE,  montert på mellomstolpe 
med topplate skrå kant
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Oslostakitt
Et meget robust og tett stakittgjerde. Trykkimpregnerte gjerdespiler i 28x70 mm som er skråkappet 45 grader forover i toppen og 34x70 mm rafter. 
Elementbredde 200 cm. Leveres i standard høyde 80, 100, 110, 120 og 130 cm. (legg til ca. 10 cm for å få høyden over bakken, ferdig oppsatt). 
Lysåpning mellom spilene er 30 mm. Gjerdet gir et solid inntrykk og er velegnet i bymiljø, barnehager eller på skoler. Trykkimpregnert uten 
overflatebehandling vil etter hvert gå over til en grå patina farge. Porter leveres i samme stil som gjerdet.

Artikkel Artikkel ArtikkelType Type TypeHøyde Høyde Høyde

 201289 Rett 80 cm

 201290 Rett 100 cm

 201291 Rett 110 cm

 201292 Rett 120 cm

 201293 Rett 130 cm

 221289 Rett 80 cm

 221290 Rett 100 cm

 221291 Rett 110 cm

 221292 Rett 120 cm

 221293 Rett 130 cm

 241289 Rett 80 cm

 241290 Rett 100 cm

 241291 Rett 110 cm

 241292 Rett 120 cm

 241293 Rett 130 cm

Uten overflatebehandling Ett strøk grunning Heldekkende hvitmalt

OSLOSTAKITT montert på 98x98 mm stolpe med skråskjært topplate

OSLOSTAKITT  100 cm montert på 
stolpe i bakkant OSLOSTAKITT  

OSLOSTAKITT  80 cm montert på 
mellomstolpe med profilert topp

OSLOSTAKITT  100 cm trykkimpregnert uten overflatebehandling OSLOSTAKITT  stolpe med pyramidetopp
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OSLOSTAKITT
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Holestakitt
Et stilrent og meget robust stakittgjerde. Trykkimpregnerte gjerdespiler i 28x70 mm med utfrest avrundet spiss. Kan monteres i klassisk stil på 
firkantstolper med dreid kule på toppen. Gjerdet gir et solid inntrykk og gir mindre innsyn. Hole med bue er ikke lagervare, og leveres på bestilling. 
Porter leveres i samme stil som gjerdet, med eller uten bue. Se side 13.

Artikkel Artikkel ArtikkelType Type TypeHøyde Høyde Høyde

 201279 Rett 80 cm

 201280 Rett 100 cm

 201281 Rett 110 cm

 201282 Rett 120 cm

 201283 Rett 130 cm

 221279 Rett 80 cm

 221280 Rett 100 cm

 221281 Rett 110 cm

 221282 Rett 120 cm

 221283 Rett 130 cm

 241279 Rett 80 cm

 241280 Rett 100 cm

 241281 Rett 110 cm

 241282 Rett 120 cm

 241283 Rett 130 cm

Uten overflatebehandling Ett strøk grunning Heldekkende hvitmalt

HOLESTAKITT  med gangport Hole rett

HOLESTAKITT  med gangport Park

HOLESTAKITT, montert på 98x98 mm profilerte mellomstolper
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Have
Et klassisk flott stakittgjerde. Elementene skjøtes på stolpene som blir stående i bakkant av hver skjøt. Trykkimpregnerte gjerdespiler i 19x98 mm 
som er avrundet i toppen og 34x70 mm rafter. 
Elementbredde 200 cm. Leveres i standard høyde 80 cm. (legg til 10 cm for å få høyden over bakken, ferdig oppsatt).

Artikkel Artikkel ArtikkelType Type TypeHøyde Høyde Høyde

 201210 Have 80 cm  221210 Have 80 cm  241210 Have 80 cm

Uten overflatebehandling Ett strøk grunning Heldekkende malt

Villa
Et enkelt og lett stakittgjerde. Trykkimpregnerte gjerdespiler i 19x73 mm eller 19x98 mm som er skråskjært 45 grader sideveis i toppen og 
34x70 mm rafter. Elementbredde 200 cm. Leveres i standard høyde 80 cm.

Artikkel Artikkel ArtikkelType Type TypeHøyde Høyde Høyde

 201200 Villa 73 80 cm

 201201 Villa 98 80 cm

 221200 Villa 73 80 cm

 221201 Villa 98 80 cm

 241200 Villa 73 80 cm

 241200 Villa 98 80 cm

Uten overflatebehandling Ett strøk grunning Heldekkende malt

HOLESTAKITT

HAVETAKITT  heldekkende Røros rød HAVETAKITT  ubehandlet
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Port, Solrose
Portramme i limtre dim. 50x120 mm, spiler 28x70 mm med avrundet kant.  Montert på eksissterende granittsøyler. Lysåpning mot stolpe ca. 10 cm. 
Leveres på bestilte bredde- og høydemål. Pris på forespørsel.

Port, Stabekk, bue ned
Dobbeltport og gangport, med ramme i limtre dim. 50x120 mm. Montert på profilerte portstolper dim. 150x150 mm. 
Nedstøpt hydraulisk motordrift og fjernkontroll. Lysåpning mot stolpe ca. 10 cm. Leveres på bestilte bredde og høydemål. 
Pris på forespørsel.

Port, Stabekk, rett
Dobbeltport og gangport, med ramme i limtre dim. 50x150 mm. Montert på portstolper dim. 150x120 mm med topplate. Lysåpning mot stolpe 
ca. 10 cm. Leveres på bestilte bredde og høydemål. Pris på forespørsel.
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Port, Sinsen

Port, Sinsen
Et robust og flott portanlegg som kan benyttes til flere typer gjerder. Portramme i limtre dim. 50x150 mm, spiler 28x70 mm med avrundet kant. 
Lysåpning mot stolpe ca. 10 cm. Leveres på bestilte bredde- og høydemål. Pris på forespørsel

Port, Hvaler
Portanlegg med ramme i limtre dim. 50x150 mm, og spiler 28x70 mm. Montert på granittstolper. Elektrisk motor montert på portbladene over 
bakken, og håndsender. Leveres på bestilte bredde og høydemål. Pris på forespørsel.
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Port, Hole rett Art.nr. 311280-83

Port, Park Art.nr. 301297

Ramme i limtre dim. 50x120 mm. Montert på 
portstolpe 150x150 mm med kule Ø140 mm. 
Leveres på bestilt bredde og høydemål.

Port, Oldemor Art.nr. 311270 - 73, Gangport 301270 - 73

Dobbeltport og gangport. Montert på portstolper dim. 150x150 mm med profilert topp. Standard med rett overkant.
Lysåpning mot stolpe ca. 10 cm. 

Dobbelport Oslo Art.nr. 311290-93

Port Sandefjord Art.nr. 311297

Ramme i limtre dim. 50x120 mm, og tette speil.
Portstolpe med topplate skrå kant.

Dobbeltport og gangport. Montert på portstolper dim. 
150x150 mm med profilert topp. Leveres også med buet 
overkant. Lysåpning mot stolpe ca. 10 cm. 
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Levegger leveres som elementer på bestilte bredde og høydemål. Pris på forespørsel.

LEVEGG TYPE ÅS

LEVEGG MONTANA LEVEGG TYPE OSLO 

LEVEGG TYPE ÅS LEVEGG SLEPENDEN
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Støyskjerm
Med basis i prekappet materialspesifikasjon eller prefabrikerte elementer, bygger TreKo støyskjermer etter kundens ønsker på høyde, utførelse og 
lengde. Leveres i royalbehandlet, ubehandlet eller malt trykkimpregnert furu. For mer informasjon om effektiv støyskjerming, høyder og plassering, 
bestill byggdetaljblad 517.521, «Utendørs skjermer mot støy». www.sintef.no/byggforsk. Pris på forespørsel.

STØYSKJERM ASKER STØYSKJERM SKI
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STØYSKJERM
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Gjerdestolpe
Ø 100 mm, halvkl.
L 175 cm
L 250 cm

Dekorkule m/sokkel
Diam. 65, 85.

Topplate, skrå
120x120 mm
200x200 mm

Pyramidetopp
120x120 mm
200x200 mm

Firkantstolpe
Rett kappet topp
70x70 mm
98x98 mm

Firkantstolpe
Profilert topp
70x70 mm
98x98 mm

Portstolpe
150x150 mm
m. profilert topp

Portstolpe
150x150 mm
m. skråskjært topplate

Portstolpe
150x150 mm
m. pyramidetopp

  Løse stakittspiler og spikerslag

For selvbyggere, tømrere og entreprenører er løse spiler og spikerslag et alternativ. Noen steder 
kan bygging med ferdige elementer være umulig. Produktspekteret, typer og lengder, er det 
samme som vist på side 4 til 10 i katalogen og materialene er nedtørket trykkimpregnert furu, 
grunnet ett strøk eller ferdig malt. Be om råd med hensyn til antall pr. meter, type stolper og 
fundamentering. Pris pr. stk.. Se prisliste på www.treko.no.

Dekorkule m/sokkel
og profillist
Diam.140 mm.
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Tilbehør og utstyr

Portlås enkel port
Art. nr. 241462. Leveres i sort
eller blank utførelse.

Stolpespyd
70x70 mm
Art. nr. 241452
98x98 mm
Art. nr. 241450

Porthengsle enkel port
Art. nr. 241460

Portlås dobbel port
Art. nr. 241463

Smekklås enkel port
Art. nr. 241461

Vinkel festebesl.
Art. nr. 241459

Skjøtebeslag 
gjerdeelement
Art. nr. 241464

Stolpefot
for nedstøp
70x70 mm
Art. nr. 241458
98x98 mm
Art. nr. 241457

Stolpefot
u/profil
70x70 mm
Art. nr. 241456
98x98 mm
Art. nr. 241455

Søylesko
48x48 mm
Art. nr. 241453
70x70 mm
Art. nr. 241470
98x98 mm
Art. nr. 241454
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TREKO´s produksjonsanlegg på Eggemoen, Hønefoss
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Rotorveien 28, Eggemoen,
3514 Hønefoss
Telefon: 32 12 92 48
E-post: post@treko.no - www.treko.no

FORHANDLER:


