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Insynsskydd
Det finns många användningsområden för 

 skärmväggar. De kan placeras runt altanen, vid 

garage uppfarten, entrén, balkongen/terrassen,       

spa/ poolområdet eller i trädgården för att skapa  

ett privat område eller vacker dekoration.

Vi erbjuder 12 olika mönster (se följande sidor)

Storlek på skärm: 1725x825 mm

Du kan välja med eller utan stolpar.

Vi kan skräddarsy mått,  material, hålplaceringar och 

 mönster efter dina önskemål = projekt upplägg  

(minimiorder 3 skärmar)

Skärmarna är i 3mm tjockt stål, 
har 3 hål på vardera långsidan 
(diameter 8mm). 30mm design
ram runt om där WidalDesign 
logo är utskuren i högra hörnet.

Skärmarna kan användas 
 stående eller liggande.
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Material/Färger

Cortenstål Svart RAL 
9005 Matt

Antracitgrå
RAL 7016 Matt



Insynsskydd  
med stolpar
Vi erbjuder en komplett lösning med skärmar och  matchande 

stolpar som tillsammans bildar en  helhet.  Flera skärmar i följd 

med tillhörande stolpar bildar ett snyggt insynsskydd.

En sektion med skärm och stolpar blir 1800 mm hög, 900 mm bred  

(cc stolpar) och 75 mm ovan mark.

Stolparna finns i tre olika utföranden för att kunna lösa olika förut

sättningar. Stolparna finns i samma material som skärmarna för att 

skapa en fin helhet.

Har man en konstruktion i trä kan man enkelt fästa våra skärmar vid 

 trä stolpar genom att använda våra vinklar som är anpassade att  

passa till de förborrade hålen i skärmen. Vinklarna finns i samma  

material som skärmarna.

3 stolptyper för 
olika placeringar 
 Enkelöra
Dubbelöra  
Vinkelöra 90°

Vinklar

Material/Färger

Cortenstål Svart RAL 
9005 Matt

Antracitgrå
RAL 7016 Matt

*Genomsiktlighet

52%*
Paket

52%*
Blad Solfjäder

44%*

50%*
Strålar

Stag
44%*

56%*
Flätat

Geometri
63%*

63%*
Block

Kuber
58%*

58%*
Svaj

Mönster

Romber
40%*

58%*
Orientalisk



Pergola/ 
altantak
Ett pergolatak i metall med  vackra  utskurna  mönster 

ger fint ljus insläpp och vackra skuggor.  Täck hela 

 eller  delar av taket och komplettera med skärmar på 

 sidorna som vind/ insynsskydd.

Vi har 3 standardstorlekar för pergolatak; 

990x1990 mm, 1240x2490 mm eller 1490x2990 mm.

Passar inte dessa mått skräddarsyr vi den storlek ni behöver.

 

För pulverlackerad plåt kan du välja mellan 2 och 3 mm tjocklek. 

Corten 3 mm tjocklek.

Material/Färger

Cortenstål Svart RAL 
9005 Matt

Antracitgrå
RAL 7016 Matt

Mönster att välja mellan:

52%*
Blad

50%*
Strålar Kuber

58%*58%*
Orientalisk



Soptunne skydd
Ett soptunneskydd i stål är en underhållsfri, snygg 

och gedigen lösning som gör platsen där du har dina 

 soptunnor snygg, men som även skyddar dem. Inga 

mer omkullblåsta soptunnor!

Alla kommuner har olika mått och tunnor så var noga med att 

kontrollera vad du har och se till att måtten passar. 

Vi erbjuder sopptunneskydd i två storlekar, standard och large.

Vi kan även göra soptunneskydd med exakt de mått du 

behöver men då tillkommer extra kostnader.

Material/Färger

Mönster

Cortenstål Svart RAL 
9005 Matt

Antracitgrå
RAL 7016 Matt

Blad Block Ränder Utan mönster

Vänster Höger

3vägg                        
Large eller Standard 

Large 2000(l)x1000(b)x1120(h)                  
Standard 1460(l)x870(b)x1120(h)
Består av en långsida och 2 kortsidor.     
Detta gör det enkelt att rulla in och ut 
soptunnorna samtidigt som man får det 
skydd man behöver. Staget hjälper till att 
hålla soptunnorna på plats.

2vägg  
Höger eller Vänster

Standard 1460(l)x870(b)x1120(h)
Består av en långsida och en kortsida. 
Långsidan skall fästas mot vägg eller 
dylikt. Gör valet mellan Höger eller 
 Vänster positionerad kortsida beroende 
på dina förutsättningar

Large Standard



 

Soptunne skydd 
Tillval signatur

Vill du ha lite extra nytta av ditt soptunneskydd 

så kan du lägga till en Signatur, dvs vi kan skära 

ut din gatuadress eller ditt familjenamn på en 

av kortsidorna.

Signatur erbjuds på alla 3 modeller i samtliga färger/

material och även i kombination med mönster.  

Signatur innebär en tilläggskostnad och ev. något 

längre leveranstid.

Typsnitt att välja mellan

ARIAL 
TIMES NEW ROMAN
GILL SANS MT

CALIBRI

GARAMOND

Vissa bokstäver (A, B, D, O, P, Q, R, Å, Ä, Ö) an
passas vid utskärning för att kunna hänga ihop.

Unika lösningar 
Inspiration

Vi kan tillverkar skräddarsydda  dekorationer, 

 skyltar, konst mm baserat på dina tankar. 

 Offereras som  separata projekt.

Inspiration från egna projekt



Unik laser skuren  
design

Vi erbjuder unika, vackra och inspirerande 

design lösningar som förskönar och skyddar 

hem och publika miljöer. 

Vi tillverkar våra hållbara och underhållsfria 

produkter i Getinge Halland, främst av stål och 

plåt och använder oss av den senaste laser

skärningstekniken. 

Vi välkomnar både företag och privatpersoner 

som är ute efter något extra.

Kontakt
Kristina Hård 07222 84 903

kristina@widaldesign.se

www.widaldesign.se

Inspireras och följ oss gärna på 
@widaldesign


