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Country House, Egetræ

Klassisk egetræslåge
Egen bruges ofte som et symbol 
på styrke og stabilitet, og tøm-
meret fra egetræet er kendt for 
at være hårdt, robust og hold-
bart, selv når det udsættes for 
fugt. Ikke så underligt at egetræ-
et kaldes for ”skovens konge”. 

Du kan nu også få vores kendte  
”Country House” låger udført i 
egetræ: En lågeserie fremstillet 
efter stolte, håndværksmæssige 
traditioner.

Egetræ er naturligt holdbart, og 
er derfor også miljømæssigt et 
godt alternativ til trykimpræg-

neret træ og eksotiske træsorter 
fra fremmede egne af verden. 
Ligesom med alt andet uden-
dørs træ bør egetræet blot jævn-
ligt behandles med træolie for at 
bevare det flotte udseende.

Country House lågerne er sær-
deles flotte som ledåbninger, og 
er oplagte til et flot indgangs-
parti. Denne stærke lågeserie er 
desuden velegnet til montering 
med automatik.

Lågerne har en højde på 112 cm  
og er en solid konstruktion med 
kraftige skråstivere og 5 tværgå-

ende lægter. Samlingerne er ud-
ført med rustfri bolte med flade 
hoveder. 

Til de tunge, flotte egetræslåger 
anbefaler vi vores kraftige bæ-
restolper i egetræ. Disse stolper 
har affasede kanter og pyrami-
deformet top, og harmonerer flot 
med lågerne.

Lågerne monteres med solide 
beslag. Du skal blot vælge en 
Poda beslagpakke med hængs-
ler og stabler til enten en lille og 
en stor låge, samt det ønskede 
lukketøj.
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Forbehold for produktændringer samt trykfejl.

Låge

50123:   120cm

50183:   180cm

50243:  240cm

50303:  300cm

50363:  360cm

Tekniske specifikationer

Varenumre
Beslagpakker

59025: Beslagpakke til lille enkeltlåge

             (længde op til 210 cm)

59026: Beslagpakke til stor enkeltlåge

             (længde op til 360 cm)

Beslagpakkerne indeholder alt til montering
af en enkelt låge i hængselssiden. Lukketøj
findes i flere udgaver til både enkelt- og
dobbeltlåger, og skal derfor tilkøbes separat. 

Bærestolpe i egetræ

590192:   14x14x250cm

B: 120 cm  H: 112 cm B: 240 cm  H: 112 cm

B: 180 cm  H: 112 cm B: 300 cm  H: 112 cm

B: 360 cm  H: 112 cm


