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Estetiska fasadbeklädnader
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Estetiska  
fasadbeklädnader 
i flera utföranden

BG klättervajer används  
för att stödja och hjälpa  
klätterväxter 
Genom att täcka fasader med klättertrådar får 
växterna optimala förutsättningar för att etable-
ras och utvecklas. Dessutom erhålls ett skydd 
som skonar husfasader mot väder och vind 
samt erbjuder ett effektivt klotterskydd. 

Produkten består av klättertrådar och väggfästen tillver-
kade i bland annat rostfritt stål som ger ett underhållsfritt 
system med lång livstid.

Vajrarna kan även monteras på stolpar, stuprör etc. 
Väggfästen och trådar är lättmonterade, vilket ger en god 
totalekonomi.

Väggfästen finns i flera  
modeller; Formgjuten almnium  
(naturlig eller lackerad).  
Detaljerad infästning varierar 
utifrån beställarens behov.
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Exempel på lösningar

Rostfri vajerlösning
Med rutmönster och hållare avsedda för lodrät alternativt vågrät montering 

Vajer rostfritt stål Ø: 3 mm
Vajerinfästning M6 gängstång
Växtstöd påpressade väderbeständiga plastkulor Ø: 10 mm 
Färg naturlig alt. pulverlackerat

Montering i fasad 
Väggfästen, bottenplatta Ø: 70 mm
Avstånd från fasad 80 mm (standard)
Plugg M8-S 10 x 50 mm alt. kemankare 

Väggfästen kan även fås i aluminium.  
Finns i varierande väggavstånd samt varierande monteringsutföranden.

Rostfri singelvajerlösning 
Kan monteras lodrätt eller vågrätt.

Vajer rostfritt stål Ø: 3 mm
Vajerinfästning M6 gängstång
Växtstöd påpressade väderbeständiga plastkulor Ø: 10 mm 
Färg naturlig alt. pulverlackerat

Montering i fasad
Väggfästen, bottenplatta Ø: 70 mm
Avstånd från fasad 80 mm (standard)
Plugg M8-S 10 x 50 mm alt. kemankare
Väggfästen kan även fås i aluminium.  
Finns i varierande väggavstånd samt varierande monteringsutföranden.

Rostfritt vajernät
Klättervajerlösning med möjlighet för heltäckande grön etablering. 

Vajer  Horisontella och vertikala vajrar i 
 ytterram av rostfritt stål, Ø8 mm
Nät Rostfritt stål
Maskstorlek  Ø250 mm
Avstånd från fasad 80 mm
Infästning Varierar beroende på vilken fasad 
 nätet ska fästas i
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Våra konsulter hjälper er gärna med beräkningstekniska frågor, utarbetande av väldokumenterade 
lösningsförslag samt designutkast. Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.com.

BG Byggros AB    Levins väg 4    SE-291 73 Önnestad    Tel:  +46 771 48 9000    www.byggros.com

Rostfri hållare
Vajer med  

klätterstödskulor
Aluminium  

hållare
Rostfri hållare,  

montering i vägg
Vajerförankring  
med vantskruv

Vajerinfästning,  
gängstång

Rutspaljé 
Korrisionsskyddat stålnät i form av galfanbeläggning, en legering av zink och 
aluminium. Förlänger livslängden upp till 3 gånger i förhållande till vanlig varm-
förzinkning.

Tråddimension 45 mm
Maskstorlek Ø 100 x 100 mm
Väggfästen: Ø special
Avstånd från fasad anpassas till projekt 
Färg naturlig alt. lackerad

Helhetslösning  
Typexempel
När det ej finns möjlighet till grön lösning pga. att det ej finns möjlighet att 
plantera, erbjuder Byggros den gröna lösningen i kombination med plante-
ringskärl enligt era önskelmål samt droppbevattning. 

Vajer rostfritt stål Ø: 3 mm
Vajerinfästning M6 gängstång
Växtstöd påpressade väderbeständiga plastkulor Ø: 10 mm 
Färg naturlig alt. pulverlackerat

Montering på fasad 
Väggfästen, bottenplatta Ø: 100 mm
Avstånd från fasad 80 mm (standard)
Plugg Nylon 10 x 50 mm för betong 

Väggfästen kan även fås i aluminium.  
Finns i varierande väggavstånd samt varierande monteringsutföranden.
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Lättviktslösning 
Typexempel Aluminium.
Lodräta aluminiumrundstavar Ø: 20 mm
Vågräta aluminiumrundstavar Ø: 12 mm 
Tjocklek 3 mm 
Längd 1080 mm
Höjd 2550 mm
Väggfästen, aluminuimvinkel 45 x 15 x 3 mm 
Avstånd från fasad 80 - 90 mm
Skruv rostfri fasadskruv Ø: 6,3  mm  
 inkl. gummipackning av neopren
Färg RAL9006, pulverlackerade


