
www.poda.dk

Forbehold for produktændringer samt trykfejl.

Country Ranger, hårdttræ

Klassisk stil
Country Ranger er designet i den 
klassiske engelske stil. 

Country Ranger er vor mest eks-
klusive lågeserie og er kendeteg-
net ved det karakteristiske ”horn”. 
Lågerne har en solid konstrukti-
on med kraftige skråstivere og 5 
tværgående lægter. Samlingerne 
er udført med rustfri bolte med 
flade hoveder. Lågerne kan både 
monteres som enkeltlåge eller port 
og danne rammen om et utroligt 
flot indgangsparti til din ejendom 
eller på folden. 

Country Ranger lågerne er veleg-
nede til montering med portauto-
matik.

Bærestolper
Som bærestolper anbefaler vi vo-
res eksklusive bærestolper i hårdt-
træ med pyramideformet top. Til 
lågerne fås desuden komplette be-
slagpakker med alt, hvad du behø-
ver. Lukketøj fås som tilbehør - se 
bagsiden.

Til en flot afslutning ved siden af 
lågerne fås et matchende supple-
ringshegn i samme design og ud-
førelse som lågerne.

Velegnet til portautomatik. 

Låsebolt til trælåge: Sikkerhedsluk-
ketøj, der monteres indeni lågeram-
men. Kan aflåses med hængelås.
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Låge
50181     180 cm
50241    240 cm
50301    300 cm
50361    360 cmm

Lågebladene leveres standard 
som venstre-hængte. Til porte 
kan leveres spejlvendte højre-
hængte låger.

 

Tekniske specifikationer

Varenumre
Beslagpakker og låsebolt

59025: Beslagpakke til lille enkeltlåge

59026: Beslagpakke til stor enkeltlåge

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 trælåger”.

FSC® certificerede bærestolper

59012: 12x12x225cm i hårdttræ FSC®

590182: 15x15x250cm i hårdttræ

Træet i bærestolperne 
kommer fra ansvarligt 
drevne skove, og er certi-
ficeret i overensstemmelse 
med Forest Stewardship 
Councils® regler.

Poda Hegn er certificeret 
distributør af FSC-mærket 
træ.

Suppleringshegn i hårdttræ

59007: Pæl, 90x90mm, længde 200cm
59002: Lægte, 24x74mm, længde 215cm

Lukketøj

Forskellige muligheder for 
lukketøj. Vælg dit foretruk-
ne lukketøj til din låge. 
(Ekstra tilbehør)

Overfald                              Lukketøj i lågerammen

Lukketøj med kæde/krampe    Fjederlukketøj           

Sikkerhedsglipfald                  


