I heltre furu
- med råstoﬀ fra skogen
Stakittgjerde, porter, levegger

- ditt naturlige valg
Side

............

3-5

.......

Side

............

Side

............

6-7

.......

8-9

.......

Side 10-11

.......

Side

..............

12

.......

Side

..............

13

.......

Side 14-16

.......

Side

17

.......

Side 18-19

.......

.....

.....

..............

.....

Oldemorstakitt
Perlestakitt
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Holestakitt

Stakittgjerder og
støyskjermer
i massivt tre tradisjonelt
og stilfullt.

Havestakitt
Stolper
Porter
Tilbehør og utstyr
Levegger

Se egen brosjyre på TreKo støyskjermer.

TreKo er en ledende aktør med spesialkompetanse
på hagegjerder, porter, levegger og støyskjermer
produsert i bestandig høykvalitets trevirke.
TreKo fremstår som enn økonomisk sunn bedrift,
og skal alltid være markedets beste på kvalitet,
fleksibilitet og leveringspresisjon.

Vi realiserer uteplassdrømmer hos våre kunder.
Huseiere som ønsker støydempende tiltak, samt
entreprenørkunder og veibyggere, skal oppleve
oss om en profesjonell og leveringsdyktig
leverandør av støyskjermer.

Dobbelport Solrose
Priser: Se egne prislister på www.treko.no, eller be om tilbud på: post@treko.no eller telefon 32 12 92 48
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TreKo stakitt
Helt siden oppstart med produksjon av stakittgjerder i 2002, har vi tilbudt grunnet og ferdigmalte stakittelementer,
produsert i trykkimpregnert furu NS EN 358 kl AB og A.
Grunning påføres i børstemaskin før elementer blir spikret, ,og elementer påføres toppstrøk i klassisk hvit kode
NCS S0500 N, som standard. Andre farger mot tillegg. Vi tilbyr også stakitt i Royalbehandlet brun og sort farge.
Vi tilbyr stakitt i Royalbehandlet brun og sort farge. Våre stakittelementer er produsert i lengde 200 cm, og kan tiltes
diagonalt sideveis for montering i skrått terreng, slik at trapping unngås. Spilene blir stående vertikalt (i lodd),
samtidig som gjerdet følger terrenget.
Vi tilbyr befaring av ditt prosjekt, eller en profesjonell gjennomgang på telefonen, etter å ha mottatt bilder og informasjon.
Vi tilbyr også montering med våre dyktige montører. Ønsker du å montere selv, finner du monteringsanvisning på vår
hjemmeside: www.treko.no.

OLDEMORSTAKITT
Et 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 14-16.

1) Oldemorstakitt i klassisk hvit , montert på varmgalvanisert T-stål.
Gangport Oldemor bue montert på 150x150 mm, profilerte portstolper.

2) Oldemor bue 120 montert med 98x98 mm profilerte mellomstolper.
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OLDEMORSTAKITT
3) Oldemor 110 med 70-70 mm stolper i bakkant, montert på varmgalvaniserte U-jern.

4) Oldemor bue 130 med 98x98 mm profilerte mellomstolper,
montert på varmgalvaniserte stolpespyd.

5) Oldemor 120 med 98x98 mm profilerte mellomstolper,
montert på varmgalvaniserte stolpespyd.
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OLDEMORSTAKITT
6) Oldemor 100 i klassisk hvit, med 98x98 mm profilerte mellomstolper,
montert med varmgalvaniserte U-jern på betongmur.

7) Oldemor 120 med 70x70 mm stolpe i bakkant, montert på varmgalvanisert stolpespyd.

8) Oldemor 120 montert ved innkjørsel
med tilpassede elementer.

9) Oldemor 130, malt i husets farge.
Tilpassede høyder og montering på granittmur.
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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. Leveres i høyde 100-130 cm.
Porter leveres i samme stil som gjerdet, med eller uten bue.

10) Perle 100 i klassisk hvit, med 98x98 mm profilerte mellomstolper,
montert på varmgalvaniserte stolpespyd.

11) Perle bue 130 med 98x98 mm profilerte mellomstolper,
montert på varmgalvaniserte U-jern boltet til betongmur.

12) Perle 120 med stolper i bakkant, Gangport Perle 120 med 98x98 mm profilerte portstolper.
Tilpasset montasje på granittmur og på jordgrunn.
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PERLESTAKITT
13) Perle 100 i Rørosrød montert på varmgalvanisert T-stål, med fotplate for t-stål, boltet til natursteinsmur.

14) Perle 110 i trykkimpregnert ubehandlet furu, montert med 70x70 mm stolpe i bakkant.
Gangporter inn til hver hage montert inn i gjerdet, uten markerte portstolper.

15) Perle 110 i trykkimpregnert ubehandlet furu, montert i samme stil i kombinasjon med levegg Montana.
Gangport montert inn i gjerdet.
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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.

16) Oslo 100 i trykkimpregnert ubehandlet furu,
med 70-70 mm stolper i bakkant, montert på varmgalvaniserte U-jern boltet til granittmur.

17) Oslo 110 i klassisk hvit, med 98x98 mm profilerte mellomstolper,
montert på varmgalvaniserte stolpespyd.

18) Oslo 100 i trykkimpregnert ubehandlet furu,
med 70-70 mm stolper i bakkant.
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19) Oslostakitt montert med spesialtilpassede spilehøyder.

OSLOSTAKITT
20) Oslo 110 malt i bestilt farge, med 70-70 mm stolper i bakkant,
montert på varmgalvaniserte U-jern boltet til forstøtningsmur.

21) Oslo 120 i klassisk hvit, med 70-70 mm stolper i bakkant,
montert i forlengelse av Ås innsynsskjerm, høyde 180 cm.

22) Oslo 110 malt i bestilt farge, montert på varmgalvaniserte T-stål boltet til granittmur.
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HOLESTAKITT
Et stilrent og meget robust stakittgjerde. Trykkimpregnerte gjerdespiler i 28x70 mm med utfrest avrundet spiss.
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 14.

23) Hole 110 i klassisk hvit, med 98x98 mm profilerte mellomstolper,
montert på varmgalvaniserte U-jern boltet til naturstensmur.

24) Hole 120 med stolpe i bakkant og gangport tilpasset trapp med 98x98 mm profilert portstolpe.

25) Hole 120 med 70x70 mm stolper i klassisk hvit, montert tilpasset trapping i mur.
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HOLESTAKITT
26) Hole 100 i klassisk hvit, med 98x98 mm profilerte mellomstolper.

27) Hole 110 i klassisk hvit, med 98x98 mm profilerte mellomstolper,
montert på varmgalvaniserte U-jern boltet til granittmur.

28) Hole 130 i klassisk hvit, med 98x98 mm profilerte mellomstolper, montert på varmgalvaniserte stolpespyd.
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HAVESTAKITT
Et klassisk flott stakittgjerde. 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).

29) Have 80 i klassisk hvit montert på 98x98 mm stolper i bakkant med pyramidetopp.

30) Have 80 i klassisk hvit, montert på eksisterende t-stål.

31) Have 80 i trykkimpregnert ubehandlet furu.
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32) Have 80 Rørosrød.

TreKo
stolper
Vårt utvalg av stolper gir mulighet til å lage gode, tilpassede løsninger i forhold til tilstøtende hus og omgivelser.
98x98 mm firkantstolper som er høyere enn stakittelementene. Toppene kan ha en utfrest pyramideprofil,
ulike type topplater eller kuler. Vi leverer også 70x70 mm stolper, som monteres i bakkant av gjerdet uten oppstikk.
Høyde for disse stolpene stopper på øverste spikerslag (rafte) på stakitt-elementene. Forankring til terreng av de ulike
stolpetypene benytter vi varmgalvaniserte jordspyd. For fundamentering på betong-/og steinmur benytter vi oss av ulike
typer braketter. Om terrenget inneholder mye stor stein, og det er vanskelig å montere jordspyd, blir trestolper forsterket
med galvaniserte T-stål, som slås ned i grunnen. T-stål kan også benyttes i stedet for 70x70 mm trestolper.

GJERDESTOLPER /PORTSTOLPER

Dekorkule m/sokkel
og pr
Diam.140 mm

Gjerdestolpe

Firkantstolpe

Firkantstolpe

Ø 100 mm, halvkl.
L 175 cm
L 250 cm

Rett kappet topp
70x70 mm
98x98 mm

Pr
t topp
98x98 mm

Dekorkule m/sokkel
Diam. 85 mm

Topplate, skrå
120x120 mm
200x200 mm

Portstolpe

Portstolpe

Portstolpe

Pyramidetopp

150x150 mm
m. pr
t topp

150x150 mm
m. skråskjært topplate

150x150 mm
m. pyramidetopp

120x120 mm
200x200 mm
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TreKo
porter
Gangporter leveres på standardmål 100 cm. Doble kjøreporter måler 350 cm som standard. Porter produseres i bredde og
høyde som kunden ønsker. Når vi leverer med montasje blir portstolpene montert før vi tar mål og rapporterer til
fabrikken, som lager portene med nøyaktige mål ihht. oppmålingen. Gangporter leveres enten med vanlige
stablehengsler, eller justerbare hengsler. Dobbeltporter leveres med justerbare hengsler. Fordelen med justerbare
hengsler er at portbladene kan åpnes både innover og utover, og gir mulighet for etterjustering av høyden på midten,
uten å flytte på hengslene. I samarbeid med underleverandør tilbys elektriske portåpnere.

PORTER
33) Dobbelport Oldemor 80 i klassisk hvit. Montert med elektrisk portåpner.

34) Dobbelport Stabekk rett montert på 150x150 mm portstolper med skråskjært topplate.

35) Dobbelport Sinsen montert på spesialbestilte porstolper.

Gangport Oslo 130 med 98x98mm profilert portstolpe.
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PORTER
36) Gangpoert Oslo 120 i klassisk hvit.
Montert på spesialbestilte portstolper
med skråskjært topplate.

37) Gangport Park
montert på 98x98 mm profilert portstolpe.

38) Dobbelport og gangport Perle i Royalbehandlet svart,
montert på 150x150 mm portstolper med skråskjært topplate.

39) Dobbelport Solrose, montert på 150x150 mm portstolper med 140 mm diam. dekorkule.
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PORTER
40) Dobbelport og gangport Sinsen Klassisk hvit, montert på 150x150 mm portstolper med skråskjært topplate.

41) Dobbelport og gangport Stabekk bue, montert på 150x150 mm portstolper med diam. 140 mm dekorkule.

42) Dobbelport til Ås enkelsidig levegg, høyde 180 cm i trykkimpregnert ubehandlet furu.
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Tilbehør og utstyr

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

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

T-stål med tapp
48x48 mm

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

Skjøtebeslag
gjerdeelement
Art. nr. 241464

Vinkel festebesl.
Art. nr. 241459

Smekklås enkel port
Art. nr. 241461

Porthengsle enkel port

Portlås dobbel port

Art. nr. 241460

Art. nr. 241463

Portlås enkel port
Art. nr. 241462. Leveres i sort
eller blank utførelse.
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TreKo levegger
Våre levegger og innsynsskjermer produseres i prinsippet på samme måte som stakittgjerder, og kan leveres i
trykkimpregnert ubehandlet, ferdig malt eller Royalbehandlet i ulike farger.
Typiske elementstørrelser er lengde 200 cm og standardhøyder 100, 120, 150 og 180 cm.

LEVEGGER
43) Ås dobbelsidig innsynsskjerm/levegg, høyde 180 cm i trykkimpregnert og Royalbehandlet brun.

44) Ås dobbelsidig levegg, høyde 180 cm med glassfelt 50 cm i trykkimpregnert og Royalbehandlet grå.

45) Ås dobbelsidig levegg, høyde 120 og 180 cm i trykkimpregnert og Royalbehandlet grå.
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LEVEGGER
46) Levegg Slependen, høyde 180 cm i klassisk hvit. Montert på 98x98 mm profilerte mellomstolper.

47) Levegg/ innsynsskjerm Oldemor høyde 180 cm, montert i kombinasjon med Oldemorstakitt.

48) Levegg/Innsynsskjerm Montana med stående overlappende 19x98 mm bord.
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49) Tilpasset Oldemorstakitt, montert ved Trøndertunet på Bygdøy folkemuseum.

FORHANDLER:

Registrert leverandør i

Trykk: www.palerud.no

Rotorveien 15, Eggemoen
3514 Hønefoss
Telefon: 32 12 92 48
E-post: post@treko.no - www.treko.no

