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Poda Terrænmur - et naturligt valg!
Poda Terrænmur er en moderne form for stensætning, som giver helt nye 
muligheder inden for anlægs- og landskabsudformning. Det er samtidig en 
miljørigtig hegnstype, som føjer sig smukt og harmonisk ind i ethvert landskab 
- uden vedligeholdelse!

Med Poda Terrænmur får du et yderst fleksibelt hegn, der er nemt at arbejde 
med og som kan tilpasses netop dine behov. Poda Terrænmur er et helt natur-
ligt valg for landskabarkitekten, der ønsker en unik løsning.

NYHED!

Med Poda Terrænmur får du et hegn der er:

Fleksibelt 
Poda terrænmur er et yderst fleksibelt system, som kan 
tilpasses netop dine ønsker. Kun fantasien sætter grænser.

Smukt og harmonisk
Poda terrænmur er en naturlig og rustik hegnsløsning, som 
nemt lader sig integrere med beplantning. Det føjer sig 
smukt ind i ethvert landskab og bliver bare smukkere med 
årene.

Vedligeholdelsfrit
Poda terrænmur er et gennemarbejdet system, der ikke 
kræver vedligeholdelse. En særligt omfattende korrosions-
beskyttelse giver hegnet en levetid, der er ca. 3 gange så 
lang som ved almindelig galvanisering.

Terrænmur kan anvendes som støjværn. 
Skærm af for generende støj.

Støjværn

Terrænmur kan anvendes til sikring af 
skråninger og dermed begrænse risikoen for 
f.eks. jord- eller stenskred.

Støttemur

Poda Terrænmur kan anvendes til afgræns-
ning eller som fritstående, dekorative 
elementer.

Anlægs- og landskabsudformning



Basis Top SidetopSide

MODULER
Terrænmur opbygges af moduler: Basis, Side, Top og Sidetop. 
For at undgå dobbeltvægge, udgøres f.eks. basis og top ved sammenbygning, af det samme net. 
De røde streger i illustrationen herunder markerer de sider, som ikke er med i pågældende modul.
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Gitterets trådtykkelse er 4,5 mm, med en trækstyrke på 450 – 520 N / 
mm². 
Gitterets maskestørrelse er 100 x 100 mm.

Korrosionsbeskyttelsen udgøres af 350 g/m² Galfan belægning, som er 
en særlig zink-aluminiums legering der forlænger levetiden ca. 3 gange 
i forhold til almindelig varmforzinkning.

Gitrene sammenholdes af specielle stiklåse, som sikrer optimal finish 
med bl.a. skarpt afgrænsede hjørner


