Poda Hegnspæl

20

ÅRS

GARANTI

Det sikre valg
Træ er ikke bare træ
40 års erfaring med hegn og
hegnspæle har vist os, at der
er forskel på træ.
Poda Hegns trykimprægnerede hegnspæle er fremstillet
af norsk skovfyr. Årsagen er,
at dette træ vokser langsomt
i det kolde nordiske klima,
så årringene ligger tæt. Det
betyder at træet både bliver
stærkere end almindelig fyr
og har en stor naturlig modstandsdygtighed over for råd
og svamp.
Den norske skovfyr skal stå
længere i skoven før den kan

fældes, og det er med til at
gøre dette træ lidt dyrere i
indkøb - til gengæld får dit
hegn en betydeligt længere
levetid og er dermed billigst i
det lange løb.
Trykimprægneret i højeste
kvalitet
Alle Poda Hegnspæle er trykimprægneret i NTR klasse A
og leveres med 20 års garanti.
Når du køber trykimprægneret
træ hos Poda er det også rart
at vide, at det er behandlet på
ét af Europas mest moderne
og miljøvenlige imprægneringsværker.

Miljørigtig bortskaffelse
Kasseret, trykimprægneret træ
er giftigt og skal afleveres til
godkendt behandling. Drejer
det sig om større partier gamle trykimprægnerede hegn,
kan Poda efter aftale sørge
for bortskaffelse og forbrænding på miljøgodkendt anlæg
til en fornuftig pris.

Almindelig fyr:
Tvivlsom kvalitet
og holdbarhed.

Norsk skovfyr:
Bedste kvalitet.
20 års garanti.

Forbehold for produktændringer samt trykfejl.

www.poda.dk

Tekniske specifikationer
Materiale: Norsk skovfyr
Imprægnering: NTR kl. A
Udførelse: Cylinderdrejet, med spidset ende og affaset top
Standarddimensioner: Ø6-175cm - Ø14-350cm, se varenumre herunder

Hvorfor fyr og ikke gran?

Fyr:
Imprægneringen trænger helt ind til kernetræet.
20 års garanti!

Poda’s hegnspæle er fremstillet i
norsk skovfyr, der egner sig særlig
godt til imprægnering.
Fyrretræ kan optage 3-4 gange mere imprægneringsmiddel end gran og imprægneringen trænger helt ind til kernetræet.
Modstandsdygtigheden mod råd er derfor
betydeligt bedre.

Gran:
Imprægneringen trænger kun ca. 2mm ind.
Ingen garanti!

Hvorfor runde pæle?

Runde pæle:
Kernetræet er omgivet af imprægneret splinttræ.
20 års garanti!

Poda’s hegnspæle er runde og drejede, så kernetræet er omsluttet af
det imprægnerede splinttræ.
Derimod er kernetræet i kantede, savede
hegnspæle ofte utiltrækkeligt beskyttet eller helt blottet. Derfor rådner kantede pæle
betydeligt hurtigere.

Kantede pæle:
Kernetræet er kun lidt eller slet ikke beskyttet.
Ingen garanti!

Varenumre
Poda Hegnspæl Ø6 cm

Poda Hegnspæl Ø10 cm

Poda Hegnspæl Ø14cm

Vnr. 306175: 175cm

Vnr. 310200: 200 cm

Vnr. 314200: 200 cm

Vnr. 310250: 250 cm

Vnr. 314250: 250 cm

Vnr. 310300: 300 cm

Vnr. 314300: 300 cm

Poda Hegnspæl Ø8 cm
Vnr. 308150: 150 cm
Vnr. 308175: 175 cm
Vnr. 308200: 200 cm
Vnr. 308250: 250 cm

Poda Hegnspæl Ø12 cm

Vnr. 314350: 350 cm

Vnr. 312200: 200 cm
Vnr. 312300: 300 cm

Forbehold for produktændringer samt trykfejl.
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