SNICKERIPRODUKTER
Staketspjälor & Grindar

Hälsingegården Pallars, staketspjäla med liten spets och unik grind.

Hälsingegården Per-Anders, staketspjäla med stor spets och infälld grind.

HLK ORIGINAL Staketspjälor

Staketspjälan PALLARS med liten spets.
Höjd; 116 cm eller enligt önskemål.
Pris: 35 kr/st.

Staketspjäla PER-ANDERS med stor spets.
Höjd; 105 cm eller enligt önskemål.
Pris; 35 kr/st.

Staketkspjäla VÄSTERBY TULPAN.
Handskuren efter en förebild från 1850-talet.
Höjd; 115 cm eller enligt önskemål.
Pris; 99 kr/st.

Staketspjälan PER-ANDERS, med
spetsar målad i ljust grå linoljefärg
ger extra skydd för regn och snö.

Staketspjälan ”STOCKHOLM”. Pris 49 kr/st.
HLK Original´s vackra och klassiska staketspjälor avgränsar och ramar in
fastigheten med känsla. Spjälorna specialsågas efter historiska förebilder från
1850 – 1920-talet. Alla våra staketspjälor tillverkas på Hälsingegårdens snickeri
av noga utvald svensk råvara, företrädesvis långsamväxande ohyvlad gran.
Staketspjälorna säljs i buntar och skruvas eller spikas för hand på lämpliga
bärlinor. Staketet följer då markens lutning på ett naturligare sätt.
Staketspjälorna levereras omålade i bunt. Staketspjälorna kan erhållas i önskad
längd än standard (max 120 cm) mot ett extra tillägg.
Vi tillverkar även enkel och dubbelgrindar av staketspjälor efter kundens
önskemål om mått. Målning kan fås i slamfärg eller äkta linoljefärg mot extra
tillägg. Vi hjälper även till med råd om uppsättning och byggnation.
Leveranstid; 2-4 veckor från beställning, beroende på vad som finns i lager.

HLK Original
Handsnickrade grindar

FÄVIKEN - Specialbeställd dubbelgrind, handsnickrad
efter historisk förlaga med handsmidda detaljer och
handstruken i 2 lager äkta linoljefärg i kulören grön umbra.

Grinden PER-ANDERS, målad i gulockra äkta linoljefärg.

Grinden VOXNA, original med handskurna detaljer.

Grinden HELENELUND, i antikvitt med specialtillverkade
grindstolpar.

Grinden SÖDERALA i original.

Grinden SOLLENTUNA, linoljad med naturlig patina.
En fin och unik grind som ingång till fastigheten är kronan på verket och ska
inte underskattas. HLK Original´s grindar snickras för hand med stor omsorg om
detaljer, funktion och hållbarhet. Vi erbjuder olika modeller både som
enkelgrindar och dubbelgrindar i specialbeställt utförande och olika mått. Alla
grindar snickras för hand på Hälsingegårdens snickeri av svensk råvara i fura,
som väljs ut med stor omsorg. Många av våra grindar har historiska förebilder
från 1800-talet fram till sekelskiftet men kan även vara av modernare och
enklare utförande.
Detaljer som gångjärn och handtag kan fås i standardutförande eller som
specialbeställda handsmidda beslag. Vi erbjuder även grindstolpar i trä.
HLK Original´s grindar levereras omålade men kan erhållas handstrukna i 2-3
lager äkta linoljefärg i önskad kulör, mot extra tillägg. Leveranstid; ca 4-6 veckor
från beställning.
Vi tillverkar även enklare grindar av våra staketspjälor efter önskat mått och
utförande. Pris enligt offert beroende på modell, storlek, detaljer, ytbehandling
och beslag.
.

Köp och leveransvillkor
Leverans ca 1-6 veckor beroende på säsong och lagertillgång.
Betalning vid beställning mot faktura eller kontant vid avhämtning.
Fraktkostnad tillkommer.
Staketspjälor och grindar går även bra att hämta på gårdens snickeri enligt avtalad tid.
För beställning och pris samt offert kontakta oss på e-post eller telefon.
Mobil + 46706667072
nina@ninae.se www.halsinglandslammkvalite.se

