
 
 

Vi tillverkar en flertal olika profiler för altan/entrébro i kraftig konstruktion. Däribland även det 
populära Jämträcket – Originalet som designades av fd ica-handlaren Robin Jonsson, Svenstavik redan 
i början av 70-talet som flertal tillverkare försökt efterlikna. 

 
Altanprofilerna finns att få i obehandlat gran - 765x120x21 eller tryckimpregnerat - 765x120x26 mm 
dock ej Heart- och Dinoräcket samt Tabräcket som har bredden 130 mm.  

 
Trappmodellerna är som standard anpassade till 24 -28 graders lutning med 71mm konturförskjutning.  
Dessa är extra långa och är avsedda för snedkapning i den längd och vinkel du själv vill ha den. 

 

    
Jämträcket  
Obehandlat:       36,50 kr
Impregnerat:      42,50 kr
Normalt lagervara 

Hearträcket B=130 mm
Obehandlat:       42,00 kr
Impregnerat :     48,00 kr
Med profilfräst ytterkontur 
Beställningsvara 

Dinoräcket B=130 mm 
Obehandlat:       42,00 kr 
Impregnerat :     48,00 kr 
Med profilfräst ytterkontur 
Beställningsvara 

Tabräcket   B=130 mm 
Obehandlat:       37,50 kr 
Impregnerat :     43,50 kr 
Beställningsvara 
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Baträcket 
Obehandlat:       36,00 kr
Impregnerat :     42,00 kr
Beställningsvara 

Carvingräcket 
Obehandlat:       33,50 kr
Impregnerat :     39,50 kr
Beställningsvara 

Jämträcket - trappmodell 
Obehandlat:       42,00 kr 
Impregnerat :     48,00 kr 
Normalt lagervara            

Baträcket - trappmodell 
Obehandlat:       40,50 kr 
Impregnerat :     46,50 kr 
Beställningsvara 

 
 
 
Beställningsvara avser att produkten 
normalt ej lagerförs, vilket kan medföra 
en leveranstid på ca 2 veckor. 

 
 

 

 
 
 



 
 
Ett staket syns väl och är det som förbipasserande och besökare först lägger märke till. Vi har flertal olika 
modeller av trästaket i kraftig konstruktion.  
Staketen finns att få i 26 mm tryckimpregnerad i NTR-AB klass eller i 21 mm obehandlad gran, Samtliga med 
120 mm bredd. Våra tryckimpregnerade staket bidrar därför till en varaktig lösning. 
 
Som standard finns staketerna i längden: 800 mm med runda toppar. Vilket skapar ett gediget intryck och 
minimerar eventuella olyckor som spetsiga staket kan orsaka. Och kan därför vara lämplig som inhägnad till 
exempelvis lekpark, runt fastigheten/tomten.  

 

 
Jämträcket 801 
Obehandlat:                  39,50 kr 
Impregnerat:                 45,50 kr 
Normalt lagervara 

 
Jämträcket 802 
Obehandlat:                 41,00 kr 
Impregnerat:                47,00 kr 
Beställningsvara 
 

 
Tabräcket 801  Bredd=130 mm 
Obehandlat:            39,00 kr 
Impregnerat:           45,00 kr 
Beställningsvara 

 
 

 
Vi designar även dina egna modeller av 
räcken.  
 
 
Priserna gäller fr.o.m. juli - 2020 

 
Baträcket 801 
Obehandlat:                 38,00 kr 
Impregnerat:                44,00 kr 
Beställningsvara 

 
Carvingräcket 801 
Obehandlat:                   36,50 kr 
Impregnerat:                  42,50 kr 
Beställningsvara 

 
 
Observera att ovanstående staketprofiler även kan användas som altanräcke 
med den avrundade toppen neråt... 
 
Samtliga räcken kan även fås med avrundade ytterkanter för mjukare former 
mot merkostnad 3,00 kr/räcke (inkl moms). Gäller ej Heart- och Dinoräcket 
där hålkälsfrästa ytterkanter ingår. 

Priserna avser inkl moms/st. 
 

 
www.krumelurverkstan.se 


