a-staketet rekommenderas av

Välj det säkra & miljövänliga a-staketet
a-staketet med sina egenskaper uppfyller Jordbruksverkets föreskrifter för häststaket.
Visste du att enligt djurskyddslagen bör elstängsel utformas så att materialet brister om en häst fastnar.
Våra slanor har låssprintar i plast som släpper och det är enkelt att sätta ihop igen om olyckan är framme.
Statistiskt sätt sker många olyckor i hagen. Större delen av dessa är att hästarna fastnar i staketen.
Näst efter kommer pålning/spetsning på t.ex. spik, spännare eller knäckta trä- stål stolpar/slanor.
Dessa olyckor undviks med a-staketet!
Våra produkter är tillverkade i polyeten som är det säkraste & miljövänligaste materialet för ditt häststaket.
Efter 29 år med denna produkt på marknaden lämnar vi nu 10 års material garanti som en säkerhet och
trygghet för dig som kund.
Under alla dessa år har konkurrenter kommit och gått och endast a-staketet bestått!
Vi är idag marknadsledande i Europa och USA på dessa produkter.
a-staketet började tillverkas i Sverige 1986. 1997 flyttade vi tillverkningen till egen fabrik i Tyskland.
Anledningen till etableringen i Tyskland var i första hand tillgången på råvara, i form av återvunnet material,
då återvinningen i Sverige inte hade kommit igång. År 2000 flyttade vi hem tillverkningen till Sverige igen till
Halmstad, detta efter att först byggt upp goda leverantörs kontakter med stor kapacitet för att trygga kvalitén
på vår expanderande försäljning. 2010 investerade vi i egna lokaler och finns nu etablerade i Knäred.
Sedan 1986 har vi tillverkat, sålt och monterat staket av polyetenplast. Beträffande stolpar och slanor har vi
hela tiden använt samma dimensioner. På övriga detaljer som elsystemet i staketet, sammansättnings
detaljer, montageutrustning och montageteknik etc. har kontinuerlig utveckling skett och efter dessa år har
vi en stor erfarenhet som vi delger våra kunder på bästa sätt.
Den största skillnaden idag är att vi skarvar med säkerhets sprint som gör att slanan släpper om olyckan
är framme. Den låter även slanan röra sig bättre så att staketet håller sig rakare även efter många år.
Vi tillverkar och säljer även dressyrstaket, galoppstaket, Islandsstaket samt markeringsstolpar till travbanor
mm.
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