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Country House, trykimprægneret

Stilrent design
Skal det være eksklusivt og smag-
fuldt, så er Country House lågerne 
det rette valg. Lågerne er udført i 
højeste kvalitet og kendes på de 
5 tværgående lægter. Disse låger 
falder flot ind i ethvert landskab, 
er prægtige som ledåbninger og 
et godt valg til dit indgangsparti. 
De kraftige låger er velegnede til 
monterering med automatik.

Country House lågerne er udført i 
trykimprægneret gran, som giver 
en stærk og vejrbestandig låge 
der desuden er velegnet til at 
male. Gran er lidt mere rustik end 
hårdttræ, men med få og små 
naturlige knaster. Country House 
lågerne har en god højde på 114 

cm og er samlet med rustfri bolte 
med flade hoveder. 

Tilbehør til alle behov
Til disse flotte låger anbefaler vi 
vores trykimprægnerede, firkan-
tede bærestolper med pyrami-
deformet top eller kraftige runde 
stolper.

Til lågerne fås komplette beslag-
pakker med alt, hvad du behøver.  
Du kan desuden fuldende dit ind-
gangsparti med et supplerings-
hegn, der matcher Country House 
lågerne.

Country House lågeserien leveres 
også i hårdttræ.

Velegnet til portautomatik. Her vist 
med nedstøbningsmotor.

Låsebolt til trælåge: Sikkerhedsluk-
ketøj, der monteres indeni lågeram-
men. Kan aflåses med hængelås.
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Låge

Vnr. 51121: 120cm

Vnr. 51181: 180cm

Vnr. 51241: 240cm

Vnr. 51301: 300cm

Vnr. 51361: 360cm

Tekniske specifikationer

Varenumre
Trykimprægnerede bærestolper

Vnr. 314250: Ø14x250cm Poda hegnspæl

Vnr. 590181: 15x15x250cm m/pyramidetop

Suppleringshegn, trykimpr. 

Vnr. 59004: Pæl, 90x90mm, L 200cm
Vnr. 59003: Lægte, 24x74mm, L 200cm

Beslagpakker og låsebolt

Vnr. 59025: Beslagpakke til lille enkeltlåge

                    (længde op til 210 cm)

Vnr. 59026: Beslagpakke til stor enkeltlåge

                    (længde op til 360 cm)

Vnr. 59121: Låsebolt til trælåge (ekstra)

Lågeblade fra og med 240cm regnes som “store”.
Beslagpakkerne indeholder stabler og hængsler. 
Lukketøj tilkøbes separat.
Låsebolt til trælåge er ekstra tilbehør.

Se også produktblad: “Beslag til træ og stållåger”. 
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B: 120 cm  H: 114 cm B: 240 cm  H: 114 cm

B: 180 cm  H: 114 cm B: 300 cm  H: 114 cm

B: 360 cm  H: 114 cm


