
Vi är inte störst, men vi har nog mest nöjda kunder

Grindar & Staket Specialisten är det självklara valet som helhetsleverantör av        
Grindar, Staket, Räcken, Områdesskydd, Automatisering/Styrning m.m

Hos oss är Kvalitet, kunskap, kundvård & relation de ledande orden, 
där vi tillsammans med våra kunder skapar en vacker, trygg och säker miljö.

Vi gör det svåra enkelt!

Våran helhetslösningar innebär att du kan välja en enda leverantör av allt som ska ingå i 
installationen. Du behöver därför inte krångla med olika leverantörer som sedan skyller 

på varandra om det blir fel.
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________________________________________________________________________
Kontakta oss för en mer personligare service

Mikael Liljeroth
0735 17 42 52
Mikael@grindarstaket.se
www.grindarstaket.se 

Lennart Lang
0706 31 87 60
www.grindarstaket.se 

mailto:tobias@grindarstaket.se
mailto:Mikael@grindarstaket.se


✓ Vägbommar – Motoriserade & Manuella

✓ Grindmotorer

✓ Granitstolpar – Stenstolpar - Betongstolpar

✓ Stängsel – Panelstängsel - Palisadstängsel

✓ Garageportar - Portar

Vi hjälper er med: 

Referenskunder

✓ Balkongräcke - Trappräcke - Altanräcke

✓ Dubbelgrindar - Enkelgrindar

✓ Slagg/Dubbelgrindar - Skjutgrindar

✓ Balkonger

✓ Cykelskydds-lösningar – Cykelgarage

✓ Konsultation→ Utvärdering & Inspektion→ Presentation→ Godkännande→ Tillverkning→
Montage→ Installation→ Driftsättning→ Överlämning

www.grindarstaket.se



Vår process

Vi tillverkar nu din produkt. Samt eventuell 
Galvnisering och pulverlackering sker. 

Datum för leverans & arbete planeras in

1. Konsultation 2. UTVÄRDERING & INSPEKTION 3. PRESENTATION

4. GODKÄNNANDE 5. TILLVERKNING & PLANERING 6. MONTERING

7. ÖVERLÄMNING 8. KOMMANDE PROJEKT

Ritning/mall & all informations-
inlämning utifrån steg 2, över era 

behov & önskemål presenteras ihop 
med offert.  

Här undersöker, mäter vi och ger dig en 
överblick & tips över möjliga lösningar och 

produkter. 
Vi ser över behov som: utseende, grafisk 

form, mått, funktionalitet, utförande, 
Comfort & säkerhet. 

Samt vägledning för att vi ska undvika fällor 
och missförstånd och för att du ska bli riktigt 

nöjd kund både före och efter leveransen.

Det kan vara till stor hjälp att prata med en 
specialist när det gäller att välja rätt lösning 
för att se över sina behov och önskemål.  

Vi berättar mer om vårt ett breda sortiment 
& hjälper dig att se dina idéer & möjligheter. 

Vi förklarar även våra unika 
helhetslösningar/One Way upplägg. 

Låter detta intressant så bokas ett 
kostnadsfritt hembesök in. 

Underlag & Offert godkänns. Nu är det dags! 
Våra erfarna montörer & installatörer 

kommer ut och påbörjar projektet. 

Arbetet färdigställt. 
Kontroll, genomgång & utbildning utförs för 

användning.  

Har ni fler kommande projekt, se punkt 2.
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Exempel utfört arbete
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Källa/länk: https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsguider/hus-hem/sakerhet-

lagenhet/?link_id=U3t4jkqE4MpyLx#vind-och-kallarforrad

Källa/länk: https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-
brottstyper/bostadsinbrott.html

Källa/länk: https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2018/polisen-tipsar--sa-forebygger-du-

inbrott/
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