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SKOVBO HEGN

Det originale SKOVBO hegn er en moderne klassiker specielt udviklet af Poda.
SKOVBO hegnets for- og bagside er ens på grund af det geniale design, hvor lægterne nedsænkes i H-formede udfræsninger i pælene. Dermed har både du og dine
naboer udsigt til et hegn uden ”bagside”.
Designet skaber bedre læ end de fleste hegnstyper ved at tillade en let vindpassage
mellem de vandrette lægter. Derved undgår du turbulent ”vindnedfald” på læsiden
af hegnet.

SKOVBO HEGN

SKOVBO hegn er et eksklusivt og særdeles fleksibelt træhegn, som kan varieres i det
uendelige.
Du bestemmer højden: SKOVBO hegnet kan afsluttes præcis der, hvor det passer dig.
De vandrette lægter kan være runde eller, som vist herunder, kantskårne.
Til H 100 cm beregnes ca. 17 runde lægter eller 12 kantskårne.
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SKOVBO HEGN
SKOVBO hegn kan monteres med
overligger.

Hjørner kan laves i forskellige vinkler.
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SKOVBO HEGN

SKOVBO stolper kan anvendes som
palisader. Kun fantasien sætter
grænser.

6

SKOVBO HEGN

SKOVBO lægter kan monteres uden på
almindelige stolper som et traditionelt
raftehegn
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SKOVBO HEGN

i
SKOVBO hegnets stolper og lægter er fremstillet i ægte Norsk Skovfyr i en fantastisk finish og kvalitet.
30 års erfaring har vist os, at der er forskel på træ. I det kolde nordiske klima vokser fyrren langsomt, så årringene ligger tæt. Det betyder at træet har en større
naturlig modstandsdygtighed overfor råd og svamp, er stærkere end almindelig fyr
- og er et fremragende alternativ til andre eksklusive træsorter.
En anden vigtig ting, du bør være opmærksom på, er imprægneringskvaliteten.
Den er ikke umiddelbart synlig, men har afgørende betydning for holdbarheden af
især pælene, der jo har jordkontakt.
Lægter og stolper i SKOVBO er behandlet under betryggende miljøforhold på
anerkendt imprægneringsværk. Trykimprægneringen er naturligvis fri for Krom og
Arsen.
Poda yder en unik 20 års garanti på pælene, der er trykimprægneret i klasse A.
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PRISOVERSIGT
SKOVBO standardsortiment
SKOVBO stolpe ENDEPÆL
200 cm, Ø 14

SKOVBO stolpe ENDEPÆL
275 cm, Ø 14

Varenr. 36142051

Varenr. 36142061

SKOVBO stolpe MELLEMPÆL
200 cm, Ø 14

SKOVBO stolpe MELLEMPÆL
275 cm, Ø 14

Varenr. 3614205

Varenr. 3614206

SKOVBO stolpe HJØRNEPÆL
200 cm, Ø 14

SKOVBO stolpe HJØRNEPÆL
275 cm, Ø 14

Varenr. 36142052

Varenr. 36142062

SKOVBO lægte
250 cm, Ø 6

Alutop
Ø 15

Varenr. 3806250

Varenr. 59180

SKOVBO lægte, kantskåret
300 cm, 6/8 cm
Varenr. 3808303
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TERNDRUP STAKIT

TERNDRUP er Podas udgave af det klassiske stakit. Et luftigt og elegant design
for dig, der gerne vil afgrænse og beskytte med et solidt hegn - uden dog at blokere for lys og udsyn.
Faktisk giver det luftige Terndrup stakit en bedre lævirkning end mere massive
hegnstyper, ved at tillade en let vindpassage mellem de lodrette brædder. Derved
undgår du turbulenser og ”vindnedfald” på læsiden af hegnet.

TERNDRUP STAKIT

TERNDRUP stakittet fås i 2 højder: 120
cm og 180 cm.

Afstanden mellem de lodrette brædder er
ca 2 cm.
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TERNDRUP STAKIT
TERNDRUP stakitelementer måler 180 cm i
bredden og kan monteres på forskellige typer
stolper.

Låger og porte fås i samme højde og måler i
bredden hhv. 100 cm og 300 cm.
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TERNDRUP STAKIT

i
Materialer
TERNDRUP er fremstillet i solidt dimensioneret fyrretræ, der er forsvarligt trykimprægneret – naturligvis fri for Krom og Arsen. Brædderne er udført i gedigne,
halvskårne lægter, med en fræset dekorationsfas, der bidrager til TERNDRUP
stakittets lette udtryk. De halvskårne stakitbrædder har dimensionerne 27 x 75
mm. Løsholterne er glathøvlede i dimension 28 x 75 mm.
Montage
TERNDRUP Stakittet kan monteres på forskellige typer pæle - f.eks. runde ø
10 x 200 cm til det 120 cm høje hegn eller ø 10 x 300 cm for hegnet på 180 cm.
Poda yder en unik 20 års garanti på disse pæle, der er trykimprægneret i klasse
A - naturligvis fri for Krom og Arsen.
Ønsker du et stakit, hvor for- og bagside er ens kan stakitbrædder monteres på
bagsiden.
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PRISOVERSIGT
TERNDRUP standardsortiment
TERNDRUP port
H 120 cm, B 300 cm
Inkl. komplet beslagsæt

TERNDRUP port
H 180 cm, B 300 cm
Inkl. komplet beslagsæt

Varenr. 571203

Varenr. 571803

TERNDRUP låge
H 120 cm, B 100 cm
Inkl. beslagsæt

TERNDRUP låge
H 180 cm, B 100 cm
Inkl. beslagsæt

Varenr. 571201

Varenr. 571801

TERNDRUP stakit
H 120 cm, B 180 cm

TERNDRUP stakit
H 180 cm, B 180 cm

Varenr. 571202

Varenr. 571802

TERNDRUP stakit- og
lågebræt
H 120 cm

TERNDRUP stakit- og
lågebræt
H 180 cm

Varenr. 571209

Varenr. 571809

STOLPE ø 10
200 cm
Varenr. 310200

STOLPE ø 10
300 cm
Varenr. 310300

TERNDRUP
beslagsæt til låge

TERNDRUP
beslagsæt til port

Varenr. 5712011

Varenr. 5712031

TERNDRUP
monteringsbeslag
Til montering af fag
Varenr. 57901
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