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ENKELT & UNDERHÅLLSFRITT.

Det är två ord som alltid står i fokus hos oss 
på Wernamo Design. Våra innovativa lösningar 
underlättar och förenklar arbetet i din trädgård. 
Genom att använda tåliga material och smarta 
lösningar för snabb och enkel montering, skapar 
vi möjlighet för dig att njuta av din trädgård. 
 
I denna katalog har vi samlat våra produkter. Vi 
hoppas att den ska få din kreativitet att flöda. 
Gör en god kopp kaffe, slå dig ned i en skön 
fåtölj och låt dig inspireras! 

INNEHÅLL
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SNABBGUIDE 
Hur många stolpar behövs & 

vilket mått ska det vara mellan dem?

1. Mät ut din sträcka, i detta exempel har vi en 
sträcka på 10 meter.

2. Dela sträckan på 1,8 (maximalt rekommenderat 
cc-mått). 10/1,8=5,5

3. Avrunda resultatet uppåt, i detta fallet blir talet 6. 
Det är alltså 6 stycken mellanrum mellan stolparna. 
Därför kommer det att behövas 7 stycken stolpar 
för sträckan. 

4. För att räkna ut måttet mellan stolparna, delar du 
din totala sträcka på antalet mellanrum. I detta fallet 
blir det 10/6=1,66. Måttet mellan stolparna blir 1,66 
meter.

10 m

1,66 m

SMARTA STOLPAR  
MED UNIK DESIGN

> UNIK DESIGN 
Med ett staket eller räcke från Wernamo 
Design får du en exklusiv produkt med unik 
design - en produkt som sticker ut! Våra  
staketstolpar är designskyddade inom Europa. 

> TILLVERKAT I SVERIGE
Våra produkter är tillverkade i Sverige, med 
några mils radie från Värnamo där vi har vårt 
huvudlager. Detta gör att vi har kontroll över att 
våra produkter håller hög kvalité.

> UNDERHÅLLSFRITT
Våra staket- och räckesstolpar är tillverkade 
av förzinkade stålrör. Helt underhållsfria alltså! I 
kombination med tryckta träreglar blir det ett 
staket eller räcke med lång livslängd.
 

> ENKEL MONTERING
Vår filosofi är att saker och ting ska vara enkla. 
Därför sker monteringen av våra produkter 
mycket snabbt och smidigt. Du får helt enkelt 
mer tid över till annat!

Mer information
Besök gärna vår hemsida 
www.wernamodesign.se

Där kan du hitta mer information om våra 
produkter och hur du monterar dem. Ta del 
av monteringsanvisningar i både tryckt och 

rörlig form.

KNACKA FAST STOLPEN PÅ STOLPFOT
Våra staket- och räckesstolpar knackas fast på vår 
formgjutna stolpfot. Då passformen är mycket 
exakt behövs inga bultar användas. Stolpen och 
stolpfoten monteras sedan på önskat underlag.

VIK NED FLIKEN
Våra stolpar har utskurna hål för träreglar 
(45x45 mm). I varje hål sitter en metallflik 
med ett skruvhål. Denna fliken viks ned vid 
montering. Vik ned en flik i taget.

SKRUVA FAST TRÄREGLARNA
Hålen i våra stolpar är anpassade för träreglar 
(45x45 mm). Dessa är standard i bygghandeln. En 
träregel skjuts igenom stolpen och skruvas sedan 
fast med en skruv genom den nedvikna fliken. 
Efter detta monteras en stolphatt på stolpen.

VAD BEHÖVER JAG BESTÄLLA MER ÄN STOLPAR?
Till våra staket behöver du en stolpfot, en stolphatt, träreglar samt skruv till 
stolpfot. Beroende på underlag kan du även behöva jordankare eller plint. 
Träreglarna, som har ett standardmått på 45x45 cm, köper du i närmaste 
bygghandel. 
 
 
HUR FÖRANKRAR JAG STOLPARNA?
Stolpen knackas alltid fast på en stolpfot. På altandäck skruvas stolpfoten 
fast i golvet, se till så att skruven fäster i en bärande regel under. Ska 
stolparna sättas ute i en trädgård finns två alternativ; jordankare eller 
betongplint. Vid porös jord, sand eller lera kan ett jordankare slås ned i 
marken, dock vid höjder av max 1,20 meter.  Vid stenig mark eller höga 
höjder rekommenderar vi att betongplintar grävs eller gjuts ned. Stolpfoten 
skruvas sedan fast i dessa med betongskruv. 

VILKEN UTRUSTNING KRÄVER MONTERINGEN?
För att montera våra staket behöver du i första hand skruvdragare,  
vattenpass, tumstock och såg av något slag. 



NYDALA
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RAKA OCH STILRENA LINJER 
Knacka fast stolpen, vik ned metallflikarna och 
skruva fast träreglarna. Att sätta upp staket har 
aldrig varit så smidigt som med Nydala! Med sin 
snygga kombination av metallstolpar och träreglar 
blir Nydala ett stilrent inslag i trädgården. Med 
separat överliggarfäste gör du enkelt Nydala 
till ett räcke och på en altan blir Nydala en fin 
avskärmning. Nydala finns fyra olika färger och i 
fem olika höjder. 

 
Vik ned en flik i taget 
uppifrån och ned när du 
monterar Nydala och 
skruva fast en regel åt 
gången. Detta för att  
fliken inte ska vara i 
vägen när du skruvar.

Tips!

 Galvat Nydala, höjd 92 cm

 Vitt Nydala, höjd 92 cm
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65cm

NYDALA 65 CM 
Hål för 6 mellanliggare i trä.
 

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 802-1..........................................................598:-
Hörnstolpe art nr. 802-2 ...........................................................598:- 
Slutstolpe art nr. 802-3 ...............................................................598:-
T-stolpe art nr. 802-4 ...................................................................598:-

92cm

NYDALA 92 CM 
Hål för 9 mellanliggare i trä.
 

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 803-1 .........................................................698:-
Hörnstolpe art nr. 803-2 ...........................................................698:-
Slutstolpe art nr. 803-3 ...............................................................698:-
T-stolpe art nr. 803-4 ...................................................................698:-

120cm

NYDALA 120 CM 
Hål för 12 mellanliggare i trä.
 

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 804-1...........................................................798:-
Hörnstolpe art nr. 804-2 ............................................................798:-
Slutstolpe art nr. 804-3  ..............................................................798:-
T-stolpe art nr. 804-4  ..................................................................798:-

147cm

NYDALA 147 CM 
Hål för 15 mellanliggare i trä.
 

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 805-1..........................................................898:-
Hörnstolpe art nr. 805-2 ...........................................................898:- 
Slutstolpe art nr. 805-3 ..............................................................898:-
T-stolpe art nr. 805-4 ..................................................................898:-

175cm

NYDALA 175 CM 
Hål för 18 mellanliggare i trä.
 

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 806-1..........................................................998:-
Hörnstolpe art nr. 806-2 ...........................................................998:- 
Slutstolpe art nr. 806-3 ...............................................................998:-
T-stolpe art nr. 806-4 ...................................................................998:-
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 Galvat Nydala, höjd 92 cm  Galvat Nydala, höjd 175 cm

 Galvat Nydala, höjd 65 cm
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SPÄNNANDE DESIGN SOM MINSKAR INSYN 
Upplev lugnet och avskildheten i din trädgård med 
hjälp av Drömminge! Med liggande träreglar som är 
vridna bidrar Drömminge till att minska insynen och ge 
dig stillhet. Därför gör sig Drömminge extra bra som 
avskärmning, men kan såklart användas som både staket 
och räcke. De vridna träreglarna ger Drömminge ett 
karaktäristiskt utseende och en spännande design. 

 
STAKET & RÄCKEN  

  Galvat Drömminge, höjd 77 cm
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77cm

DRÖMMINGE 77 CM 
Hål för 8 mellanliggare i trä.

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 809-1..........................................................598:-
Hörnstolpe art nr. 809-2 ...........................................................598:-
Slutstolpe art nr. 809-3 ...............................................................598:-
T-stolpe art nr. 809-4  .................................................................598:-

102cm

DRÖMMINGE 102 CM 
Hål för 11 mellanliggare i trä.
 

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 810-1..........................................................698:-
Hörnstolpe art nr. 810-2 ...........................................................698:-
Slutstolpe art nr. 810-3 ...............................................................698:-
T-stolpe art nr. 810-4  .................................................................698:-

127cm

DRÖMMINGE 127 CM 
Hål för 14 mellanliggare i trä.

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 811-1..........................................................798:-
Hörnstolpe art nr. 811-2 ...........................................................798:-
Slutstolpe art nr. 811-3 ...............................................................798:-
T-stolpe art nr. 811-4  .................................................................798:-

153cm

DRÖMMINGE 153 CM 
Hål för 17 mellanliggare i trä.

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 812-1..........................................................898:-
Hörnstolpe art nr. 812-2 ...........................................................898:-
Slutstolpe art nr. 812-3 ...............................................................898:-
T-stolpe art nr. 812-4  .................................................................898:-

178cm

DRÖMMINGE 178 CM 
Hål för 20 mellanliggare i trä.

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 813-1..........................................................998:-
Hörnstolpe art nr. 813-2 ...........................................................998:-
Slutstolpe art nr. 813-3 ...............................................................998:-
T-stolpe art nr. 813-4  .................................................................998:-
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 Galvat Drömminge, höjd 153 & 127 cmHUR MÅNGA TRÄREGLAR 
BEHÖVS?
För att räkna ut antalet träreglar som 
behövs multiplicerar du antal meter 
på din sträcka med antalet hål i 
stolpen.  Vi rekommenderar att köpa 
10% extra, då det lätt kan bli spill. 

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ?
Hålen i våra stolpar är 47 mm stora. 
Därför är det vid köp av träre-
glar 45x45 mm mycket viktigt att 
kontrollera måtten på dem, så de 
inte överstiger 46 mm. Är reglarna 
nytryckta kan de vara 47 mm och 
går då inte igenom stolpen.

2 TIPS VID KÖP 
AV TRÄREGLAR

 
STAKET & RÄCKEN  

  Galvat Drömminge, höjd 77 cm
 Galvat Drömminge, höjd 77 & 153 cm



SKAPA RUM 
UTOMHUS

Utomhus är det nya inomhus - ta med vardagsrummet ut! En 
mysig uteplats blir en förlängning av vardagsrummet och ett 
extra rum att spendera många härliga timmar i. Genom att 
tänka på altanen på samma sätt som du gör när du inreder 
andra rum, så tar du med dig både din stil och inomhus- 
känslan utomhus. Skapa olika rum med hjälp av skärmar och 
växter och inred dem därefter. Ha till exempel en hörna med 
bord och stolar där grillmiddagen kan avnjutas och en mysig 
del med soffor som passar lika bra för solgass som för en 
kopp kaffe. Växter bidrar till härlig stämning och testa gärna 
att framhäva kontraster.  Vackra och skira blommor ihop med 
rispigt trä eller hård sten kan ge ett förvånansvärt spännande 
intryck!
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FIXA STILEN MED TEXTILEN
Textilier av olika slag ger altanen 
en ombonad känsla! Ös på med 
kuddar, dynor, plädar och mattor 
och förstärk på så sätt rums- 
känslan. Om de förvaras i en 
snygg trälåda blir de dessutom 
lätta att plocka in vid dåligt väder.

 

EN LYSANDE IDÉ 
Precis som inomhus behövs 
belysning utomhus framåt kvällen. 
Ljuskällor i form av lyktor och 
ljusslingor gör sommarkvällarna 
mysigare. Varför inte dra nytta 
av solens strålar om dagarna och 
använda solcellsbelysning?

Skärma av på din uteplats! Väggar 
i form av avskärmning eller växter 
ger en omslutande atmosfär.

 
STAKET & RÄCKEN  
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ELEGANT DESIGN FÖR BÅDE MODERN  
OCH TRADITIONELL MILJÖ
Vår senaste nyhet, Herrestad, är ett staket med stående ribbor. Den 
enkla men eleganta designen passar i såväl modern som traditionell miljö. 
Då Herrestad inte är klättringsbart kan det med stor fördel användas 
som staket kring poolen. Herrestad byggs enkelt ihop av stolpar och 
färdiga sektioner, som kapas till önskad längd. Sektionerna träs sedan in i 
förutskurna hål i stolpen och skruvas därefter fast.

HERRESTAD 90 CM 
Svarta stolpar med utskurna hål för 
staketsektioner.   
Mått: 90 x 150/180 cm

Svart mellanstolpe art nr. 851-1S.........................499:-
Svart hörnstolpe art nr. 851-2S ...........................499:-
Svart slutstolpe art nr. 851-3S ..............................499:-

Sektion 150 cm art nr. 855-S ..............................1850:-
Sektion 180 cm art nr. 856-S ..............................1950:-

ENKEL MONTERING
Herrestad monteras mycket 
enkelt! Vik ned flikarna i stolpen, 
skjut in sektionen och skruva fast 
den genom fliken.

 

REGLER FÖR POOL
Vid fasta pooler på tomtmark 
krävs skydd vid bassängen, 
enligt Boverkets byggregler. 
Staketet bör vara minst 90 
cm högt och utformat så att 
barn inte kan klättra över 
eller under. 

Nyhet!

Exempel på  
materialberäkning!

För 9 meter staket behövs 
följande; 
 
6 st stolpar 2994 :-
5 st sektioner 180 cm 9750:-
6 st stolpfötter 834:-
6 st stolphattar 150:-

Totalpris: 13 728:- 

Pris per löpmeter: ca 1525:-



LERDALA

 
STAKET 
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KET
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UNDERHÅLLSFRITT MED MODERNT INTRYCK
Lerdala är perfekt när du önskar en enkel inramning av tomten. Med 
sina raka och strama linjer bidrar staketet med ett modernt intryck 
som inte stjäl utsikten! Lerdala är ett helt underhållsfritt staket som 
kombinerar svarta stolpar med naturanodiserade aluminumrör. 
Monteringen sker snabbt och smidigt med ett beslag som låser fast 
röret. 

LERDALA 67 CM 
Svarta stolpar med utskurna hål för tre 
naturanodiserade aluminiumrör. Rören levereras med 
låsbeslag och skruv.
Mått: 67 x 180 cm

Svart mellanstolpe art nr. 860-1S.........................499:-
Svart hörnstolpe art nr. 860-2S ...........................499:-
Svart slutstolpe art nr. 860-3S ..............................499:-

Aluminiumrör (3st) art nr. 860-5 ........................795:-

Lerdala monterar du enkelt genom att trä på 
låsbeslagen på aluminiumrören. Trä in rören 
i stolpen och skruva sedan fast låsbeslagen 
intill stolpen. Låsbeslagen fungerar som ett 
stopp.



ALTOFTA
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STAKET MED LÅG PROFIL
Altofta är det givna valet på de 
platser där man bara önskar en 
enkel markering av var tomtgränsen 
går. Staketet har en lägre höjd och 
passar därför bra att sättas på platser 
där en låg markering önskas eller 
exempelvis uppe på en lägre mur.  
Altofta finns i två olika höjder med 
två eller tre liggande, vridna träreglar.

ALTOFTA 52 CM 
Hål för 2 mellanliggare i trä.

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 807-1................................399:-
Hörnstolpe art nr. 807-2 ................................399:-
Slutstolpe art nr. 807-3 ....................................399:-
T-stolpe art nr. 807-4  ......................................399:-

ALTOFTA 75 CM 
Hål för 3 mellanliggare i trä.

Kulörer; galvad, svart, vit eller grå
 
Mellanstolpe art nr. 808-1...............................499:-
Hörnstolpe art nr. 808-2 ................................499:-
Slutstolpe art nr. 808-3 ....................................499:-
T-stolpe art nr. 808-4  ......................................499:-
  Svart Altofta, höjd 75 cm



     STA
KET

 &
 R

Ä
C

KEN

TILLBEHÖR

 
21

 
20

JORDANKARE 
Varmgalvaniserat jordankare för förankring 
av stolpfot i marken. Skruv ingår. Rekommen-
deras ej till högre höjd än 120 cm. 
 
Art nr. 306 .................................................................95:-

STOLPFOT 
Stolpfot formgjuten i zink. Förankras med 
fyra skruvar. Inuti stolpfoten finns även ett 
centrerat skruvhål. 
Mått: 12 x 12 cm, höjd 9 cm

Galvad stolpfot art nr. 303 .............................139:-
Svart stolpfot art nr. 303-S ............................139:-
Vit stolpfot art nr. 303-V .................................139:- 
Grå stolpfot art nr. 303-G ..............................139:-

STOLPFOT FÖR SIDOMONTERING
Varmgalvaniserad stolpfot för utvändig sido-
montering på exempelvis stödmur eller altan. 
 
Art nr. 302 ..............................................................299:-

NEDGJUTNINGSPROFIL
Nedgjutningsprofil till stolpar. 
Mått: höjd 70 cm 
 
Art nr. 307 ..............................................................195:-

STOLPHATT 
Formgjuten stolphatt i zink. Knackas fast inuti 
stolpen. 
Mått: 7 x 7 cm

Galvad stolphatt art nr. 304 .............................25:-
Svart stolphatt art nr. 304-S ............................25:-
Vit stolphatt art nr. 304-V .................................25:- 
Grå stolphatt art nr. 304-G ..............................25:-

ÖVERLIGGARFÄSTE 
Fäste för överliggare. 
 
Rakt art nr. 310-1 ..................................................69:- 
Hörn art nr. 310-2 ................................................69:-

HYLLA NYDALA
Hylla av galvad plåt med väderbeständig lack. 
Anpassad till Nydala räcke och staket och 
hängs över träregeln. 
Mått: 60 x 13 cm

Svart art nr. 308-S ..............................................299:- 
Galvad art nr. 308-GA .....................................299:-
Grön art nr. 308-GR  ........................................299:-
Gul art nr. 308-GL ..............................................299:- 

HYLLA DRÖMMINGE
Hylla av galvad plåt med väderbeständig lack. 
Anpassad till Drömminge räcke och staket 
och hängs över träregeln. 
Mått: 60 x 13 cm

Svart art nr. 309-S ..............................................299:-
Galvad art nr. 309-GA .....................................299:-
Grön art nr. 309-GR  ........................................299:-
Gul art nr. 309-GL ..............................................299:- 

TRÄSKRUV TILL TRÄREGLAR
Rostfria träskruv för förankring av träreglar.  
Levereras i 100-pack. 
 

Art nr. 307-3 ..........................................................129:-

BETONGSKRUV TILL STOLPFOT
Betongskruv för förankring av stolpfot på 
plint etc. 
 
Art nr. 307-2 .............................................................59:-

TRÄSKRUV TILL STOLPFOT
Träskruv för förankring av stolpfot på 
altandäck eller dylikt. 
 

Art nr. 307-1 ............................................................25:-

INFÄSTNING 
 
Våra stolpar monteras på vår  
stolpfot. Hur du sedan väljer att 
fästa den beror på dina förut- 
sättningar. Skruva fast stolpfoten 
direkt i altangolvet, montera den på 
plint eller jordankare i trädgården 
eller gjut ned den med vår  
nedgjutningsprofil för bästa  
stabilitet. Alla möjligheter finns! 

AVSLUTNING PÅ 
STOLPEN 
 
På toppen av stolpen kan du välja 
mellan två alternativ. Antingen  
väljer du vår smäckra stolphatt 
eller så monterar du en snygg 
överliggare med vårt smidiga 
överliggarfäste. 

ANDRA TILLBEHÖR 
 
Hos oss kan du såklart köpa de 
skruv du behöver eller varför 
inte pryda ditt nya staket med en 
praktisk hylla? Vi säljer också  
grindar till ett flertal av våra staket. 

Vårt sortiment  
omfattas även av 

grindar!
Se mer på  

www.wernamodesign.se
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STAKET & RÄCKEN  

 Galvat Drömminge, höjd 153 & 127 cm

 Galvat Drömminge, höjd 102 & 127 cm

 Svart Drömminge, höjd 102 & 127 cm

 Staket Lerdala



RABATTKANTER

 
RABATTKANTER & TRÄDRINGAR
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SKAPA SNYGGA AVGRÄNSNINGAR 
Med rabattkanter skapar du snygga avgränsningar i din trädgård. Ge rabatterna 
böljande former eller distinkta kanter.  Våra rabattkanter är dubbelbockade i 
överkant för att inte vara vassa att kliva på.  Välj mellan svarta, galvade eller 
varför inte rostande cortenplåt som blir en snygg kontrast mot grönt gräs och 
prunkande blommor?  

HÖG RABATTKANT 
Dubbelbockad kant av 1mm plåt. Tandad 
i nederkant. Enkel att forma och böja. 
Sammanfogas med medföljande skruv.  
Mått: 114 x 18 cm

Galvad art nr. 501 ......................................................149:-
Svart art nr. 502  ........................................................169:- 
Corten art nr. 503  ...................................................169:-

RABATTKANT CORTEN 2MM 
Kraftig rabattkant av 2mm rosttrögt cortenstål. 
Får sin rostiga yta efter en tid i trädgården. 
Levereras med skarvplåt, som även fungerar 
som hörnplåt samt bult. 
Mått: 115 x 19 cm

Corten art nr. 507 .....................................................229:-

LÅG RABATTKANT 
Dubbelbockad kant av 1mm plåt. Enkel att 
forma och böja. Sammanfogas med  
medföljande skruv.  
Mått: 114 x 10 cm

Galvad art nr. 504 ........................................................99:-
Svart art nr. 505  ........................................................119:- 
Corten art nr. 506 ....................................................119:-

RABATTKANT BOCKAD CORTEN 2MM 
Rabattkant av 2mm rosttrögt cortenstål. Bockad 
i överkant. Levereras med skarvplåt samt bult. 
Mått: 115 x 11,5 x 5 cm
 

Corten art nr. 508 ..............................................259:-

Ger din 
trädgård  
ett stilrent  
utseende!

 Hög rabattkant, svart



TRÄDRINGAR
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FÖRENKLAR UNDERHÅLLET I TRÄDGÅRDEN 
Förenkla underhållet i din trädgård med hjälp av en trädring! Förutom att 
rama in dina träd på ett snyggt sätt, slipper du ogräs som växer in mot 
stammen mot trädet. Dessutom underlättar en trädring gräsklippningen och 
skyddar dina träd mot skador.  Välj mellan galvad plåt, svartlackerad plåt eller 
trögrostande cortenplåt. 

TRÄDRING LITEN 
Består av två valsade halvor i 2 mm plåt. 
Sammanfogas med medföljande skruv.  
Mått: Ø 60 cm, höjd 10 cm 

Galvad art nr. 513 ........................................................399:-
Svart art nr. 516 ............................................................399:-
Corten art nr. 510 .......................................................399:- 

TRÄDRING MELLAN 
Består av två valsade halvor i 2 mm plåt. 
Sammanfogas med medföljande skruv.  
Mått: Ø 78 cm, höjd 10 cm 

Galvad art nr. 514 ........................................................449:-
Svart art nr. 517 ............................................................449:-
Corten art nr. 511 .......................................................449:- 

TRÄDRING STOR 
Består av tre valsade halvor i 2 mm plåt. 
Sammanfogas med medföljande skruv.  
Mått: Ø 110 cm, höjd 10 cm 

Galvad art nr. 515 ........................................................599:-
Svart art nr. 518 ............................................................599:-
Corten art nr. 512 .......................................................599:- 

HÖG TRÄDRING 
Högre modell av trädring, bestående av två 
valsade halvor i 2 mm plåt. Sammanfogas med 
medföljande skruv.  
Mått: Ø 78 cm, höjd 19 cm 

Svart art nr. 520 ............................................................699:-
Corten art nr. 521 .......................................................699:- 

 Trädring mellan, svart

  Trädring liten, corten



EN STOR RABATT
Satsa på en enda stor 
rabatt! En större rabatt är 
oftast lättare att sköta än 
flera små. Har du dessutom 
ett lägre antal växtsorter, 
lär du dig fortare vad de 
behöver för skötsel.

 

STENSÄKERT TIPS
Sten eller singel i 
trädgården ger mindre 
tid med gräsklipparen 
och vattenkannan. 
Bryt av med lättskötta 
växter!

 
SPALJÉ
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           SPALJÉ 
RÖSHULT

SPALJÈ RÖSHULT 
Spaljé tillverkad av metall. Levereras med sex 
stycken distanser samt träskruv. 
Mått: 140 x 60 cm

Grå art nr. 103-G .............................................2999:-
Corten art nr. 103-C .....................................2999:- 

SNYGGASTE SPALJÉN FÖR DINA VÄXTER 
Med inspiration från de gamla småländska stengärdsgårdarna skänker vår 
spaljé Röshult prakt till trädgården. Spaljén är framtagen i metall och blir 
ett utmärkt stöd för klätterväxter att slingra sig uppför, men är även lika fin 
som en utsmyckning på direkt på husfasaden. Spaljén kan fästas direkt på 
husväggen, på stolpar ute i trädgården eller hängas i vajer – valet är ditt! 

Uppåt 
väggarna 
fint!

TID FÖR 
AVKOPPLING

En trädgård utan underhåll existerar inte. 
Men lättskött trädgård innebär mer tid 
över till annat! Genom att smart planering 
finns tid för avkoppling - trädgården ska 
vara en plats att njuta av.

Lavendel är ett exempel 
på en lättskött växt som 
nästan sköter sig själv! 
Perennen har ett  
dekorativt utseende  
och doftar ljuvligt. 

Genom att sätta 
rabattkanter, slipper 
du problemet med att 
gräsmattan växer in i 
rabatten.



ROBOTRINGAR
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ROBOTRING STOR 
Består av två stycken halvor i stålplåt som skruvas 
fast i varandra. Skruv medföljer.  
Mått: Ø yttermått 90 cm, Ø centrumhål 60 cm 

Svart art nr. 542 ............................................................799:-
Corten art nr. 543 .......................................................799:- 

ROBOTRING LITEN 
Består av två stycken halvor i stålplåt som skruvas 
fast i varandra. Skruv medföljer.  
Mått: Ø yttermått 60 cm, Ø centrumhål 34 cm 

Svart art nr. 540 ............................................................599:-
Corten art nr. 541  .....................................................599:- 

3 TIPS FÖR EN  
GRÖNARE GRÄSMATTA

1. Gödsla regelbundet. Gräsmattan behöver näring, så glöm 
inte bort att gödsla! Gödsla minst tre gånger under  
säsongen. En tumregel kan vara att gödsla en gång under 
tidig vår, sommar och höst.

2. Klipp gräset ofta. Ju oftare du klipper din gräsmatta, ju 
tätare kommer den att bli. Klippningen gör att gräsets växt-
kraft stimuleras och oönskat ogräs kommer att ha svårare att 
klara sig.

3. Ta kampen mot mossan. Genom regelbunden klippning 
och gödsling ger du mossan automatiskt en match. Detta 
eftersom gräset snart kommer att ta över. Undvik dock att 
försöka kratta bort mossan, det snarare sprider den!

GRÄSLIGT SMART LÖSNING 
Vår robotring är ett måste för dig med robotgräsklippare! Glöm det 
jobbiga arbetet med att lägga sten runt trädet - robotringen består istället 
av två halvor som smidigt monteras runt trädet. Den läggs i samma höjd 
som gräsmattan vilket gör att robotgräsklipparen kan passera över den. 
Därför slipper du även att trimma gräset runt trädet. Robotringen finns i 
en mindre och en större storlek i både svart eller rostig corten.



HANDLA ONLINE I VÅR WEBBSHOP

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA 
 VÅR WEBBSHOP 
I vår webbshop, www.
wernamodesign.se, hittar du alla 
våra produkter. Allt från staket 
och räcken, till rabattkanter och 
trädringar. Vår webbshop är alltid 
uppdaterad och har öppet dygnet 
runt, för att du ska kunna göra 
din beställning hemma i lugn och 
ro. Att beställa är mycket enkelt 
och vi levererar överallt inom 
Sverige. Det innebär att du kan 
få din beställning ända hem till 
dörren. I vår webbshop hittar du 
även inspiration för din trädgård, 
monteringsanvisningar och tips och 
tricks.  Välkommen att besöka oss 
redan idag!

Öppet 
dygnet runt!

BETALA VIA KLARNA 
Vi erbjuder betalning via Klarna Checkout. 
Du väljer själv om du vill betala med kort, 
via faktura, din internetbank eller avbetalning. 
Allt efter dina behov och förutsättningar!

KÄNN DIG TRYGG NÄR DU HANDLAR HOS OSS

HANDLA TRYGGT OCH SÄKERT 
Känn dig trygg när du handlar hos oss! Vår 
webbshop är e-handelscertifierad, vilket 
innebär att den övervakas och uppfyller alla 
krav enligt Nordisk E-handelscertifiering.

NÄRA & PERSONLIG SERVICE 
Hos oss får du alltid nära och personlig 
service. Du är alltid välkommen att höra av 
dig till oss om du är osäker eller undrar över 
något.  Vi svarar mer än gärna på dina frågor!

 
33

 
32

LIKA SMIDIGT ATT FÅ DINA 
VAROR LEVERERADE  
- VART DU ÄN BOR

Hos oss är det lika enkelt att handla vart du än 
bor i landet. Vi levererar överallt inom Sverige 
med samma fraktpriser, oavsett om du bor i Trel-
leborg eller Kiruna. Mindre beställningar levereras 
för 149:- till ditt närmsta utlämningsställe, där du 
själv hämtar ut ditt paket. Du kan också välja att 
få din beställning levererad hem till dörren, detta 
för 360:-. 

BESTÄLL I LUGN OCH RO
Slipp trängseln på ditt lokala  
byggvaruhus och gör istället din 
beställning hemifrån i lugn och 
ro. Vår webbshop har öppet 
dygnet runt och du kan få din 
beställning levererad hem till 
dörren. Smidigt, eller hur?

 

 

INSPIRERAS MERA
På vår hemsida finns 
mängder av foton av  
miljöer där våra produkter  
monterats. Klicka in på  
www.wernamodesign.se  
och låt dig inspireras!

TA DEL AV MONTERING
Vi älskar att göra det enkelt för 
dig. Därför kan du på vår hemsida 
ta del av produktblad och videos 
som visar hur du monterar våra 
produkter. 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA 
MEDIER 
 
Följ oss gärna på Facebook och 
Instagram! Där kan du ta del av 
inspirerande foton, trädgårdstips, 
tävlingar och nyheter.
 



TELEFON 
0370-51 50 20

MAIL 
info@wernamodesign.se

WEBBSHOP 
www.wernamodesign.se 
 
 
ADRESS
Wernamo Design AB 
Repslagarevägen 3 
331 53 Värnamo

KONTAKTUPPGIFTER

 OM OSS
 

Vi på Wernamo Design har under 
flera år hjälpt till att förgylla trädgårdar, 
altaner och uteplatser med våra 
produkter. Vi har hela din trädgård i 
fokus, i allt från inramning med staket 
och altanräcke till snygga kanter 
på rabatterna. Vårt företag ligger i 
Värnamo, mitt i Småland, i en trakt 
som präglas av långa traditioner av 
järnframställning, metallbearbetning 
och god design. Med unika produkter 
och smarta lösningar underlättar och 
förenklar vi arbetet i din trädgård.
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Allmänt
För dig som är privatperson gäller Distansavtalslagen samt Konsumentköplagen. 
Dessa har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller trots att du 
har avtalat om något annat. För företag inklusive enskilda näringsidkare, gäller 
Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första 
hand före lagen.

När du som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner 
du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att 
på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina 
personuppgifter enligt Personuppgiftslagen och du har rätt att få ta del av 
uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor visa sig vara ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller 
EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga. Det 
ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning och betalning
Du beställer normalt via vår webbutik, men det går givetvis bra att ringa. Om 
du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges 
genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla 
falskbeställningar spåras och polisanmäls. Om vi lidit ekonomisk eller annan 
skada kommer vi att kräva skadestånd. Betalning sker via Klarna enligt deras 
villkor, dessa hittar du här

Frakt och leverans
Utöver priset tillkommer fraktkostnad, normalt tillkommer inga ytterligare 
avgifter.

I webbutiken är våra varor markerade med en leveransindikering. Vi reserverar 
oss dock för att leveransindikeringen av olika skäl kan komma att ändras, 
vilket innebär att en leverans kan ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi 
ger ingen ersättning för försenad leverans. Vi förbehåller oss rätten att stryka 
ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du 
beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du 
önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt 
att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling 
har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare 
fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt som du valt. 
Vanligtvis skickas en vara med DHL, men det kan hända att vi använder oss 
av annan speditör. Det är ditt ansvar att se till att adressen som du angett vid 
beställningstillfället är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte 
annat avtalats i förväg.

Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, 
som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller 
inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss. Vi 
kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa 
kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har 
effektuerats. Om ändringen godkänns, kommer eventuella prisdifferenser att 
regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Har din beställning 
redan lämnat vårt lager, kommer eventuella tillägg att räknas som en ny 
order. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken 
”Ångerrätt”.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse om detta från oss. 
Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen 
har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. 
Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för 
dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/
tjänsten.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 
14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen 
med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas 
eller om förseglingen brutits. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i 
väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag du tagit emot 
varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, 
lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. 

Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för 
att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med 
e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. 
Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage 
etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala de faktiska 
fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag 
för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från 
dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och 
den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk 
plombering.

Reklamationer och återköp i vissa fall
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat 
fel vara, måste du reklamera snarast och senast inom 2 månader från att du 
upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år, 
beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, 
ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post 
förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden.

Vid reklamation, ta kontakt med vår kundtjänst så skickar vi en returfraktsedel. 
Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive 
felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma 
transportföretag, som när den mottogs. Detta tillsammans med en utförlig 
beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, 
återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt 
skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi 
rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör 
din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Vi rekommenderar att beställning sker i god tid, då oväntade 
leveransförseningar av olika orsaker kan uppstå. Därför är det viktigt att 
hantverkare inte beställs förrän varan mottagits, inspekterats och godkänts. 
Wernamo Design kompenserar inte för merkostnader för hantverkare 
som bokats innan leveransen godkänts av er.  Vi frånsäger oss även ansvar 
om komplikationer uppstått som följd av att hantverkare inte följt angivna 
monteringsanvisningar.

Ytbehandling
Varmförzinkat material ger ett mycket bra rostskydd, dock kan det förekomma 
mindre fläckar, slipmärken och missfärgningar. Materialet kan således inte 
jämföras med en lackerad yta.

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och 
specifikationer vad gäller varor som förekommer i vårt sortiment. Bilder ska 
inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Personuppgifter
Wernamo Design hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen 
(PUL) och Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Genom godkännande 
av våra köpvillkor samtycker du till att dina uppgifter lagras och används för 
att fullfölja våra förpliktelser i samband med beställning, samt att dina uppgifter 
används för nyhetsbrev och erbjudanden. Du som kund kan när som helst 
kontakta oss för att ta del av, ändra eller radera dina uppgifter. Dina uppgifter 
kommer inte lämnas ut till någon tredje part.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet 
förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen 
kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall 
anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: 
eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän 
varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i 
form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer 
som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra 
omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar 
parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög 
kostnad.

Tvist
Om du är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna 
Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av 
allmän domstol.

KÖPVILLKOR



www.wernamodesign.se

SPALJÉ RÖSHULT 
2999:-/st

STAKET HERRESTAD 
ca 1500:-/löpmeter

HYLLA TILL DRÖMMINGE 
299:-/st

Nyhet!


