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Innovativ naturhegnspæl
FaunaWood er udviklet som et 
miljøvenligt alternativ til hårdt-
træ og forskellige former for im-
prægneret træ, herunder creo-
sot-behandlede hegnspæle.

Imprægneret med bioharpiks
- 25 års garanti 
FaunaWood er fremstillet ved 
hjælp af en helt ny metode, hvor 
fyrretræ modificeres med bio-
harpiks. Ved hjælp af en såkaldt 
pyrolyseteknik udvindes biohar-
piksen af trærester, og impræg-
neres i træet under højt tryk. 

Processen gør FaunaWood eks-
tremt modstandsdygtigt over for 
nedbrydning pga. råd og svam-
peangreb. Poda Hegn yder 25 
års garanti på FaunaWood.

Holdbar og miljøvenlig hegnspæl
FaunaWood er ugiftigt og 100% 
genanvendeligt. Gammelt Fau-
naWood-træ kan endda genbru-
ges i fremstillingen af ny bio-
harpiks, hvorved hegnspælene 
får en enestående, miljøvenlig 
livscyklus.

Råmaterialet i FaunaWood er 
europæisk fyrretræ, der bliver 
afbarket og tilspidset. I mod-
sætning til rette, fræsede pæle 
dannes der ikke meget affald i 
produktionen: Det sparer på na-
turressourcerne og giver pælene 
et naturligt, rustikt ”look” der 
passer godt ind i naturen.

En miljøvenlig hegnspæl – både 
til brug i naturen og andre ste-
der, hvor der lægges vægt på 
naturlige materialer og en lang 
levetid.

25 ÅRSGARANTI

NYHED!
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Tekniske specifikationer
Afbarket fyrretræ, imprægneret med bioharpiks 

25 års garanti

Vi garanterer FaunaWood pælenes holdbarhed og funktionsduelighed 

i 25 år fra købsdato. Garantien betyder, at vi ombytter stolper, som er 

gennemrådnet inden for garantiperioden. Garantien dækker udelukkende 

pælen, ikke evt. montering eller følgeskader. Efter 15 år falder dækningen 

med 10 %-point om året. Det betyder for dig, at holder pælen i 20 år, så 

får du en ny stolpe til 1/2 pris.

Varenumre
FaunaWood pæle

33810180  FaunaWood Ø10-12 x 180 cm

33810200  FaunaWood Ø10-12 x 200 cm

33810250  FaunaWood Ø10-12 x 250 cm

33810300  FaunaWood Ø10-12 x 300 cm

33812180  FaunaWood Ø12-13 x 180 cm

33812200  FaunaWood Ø12-13 x 200 cm

33812250  FaunaWood Ø12-13 x 250 cm

33812300  FaunaWood Ø12-13 x 300 cm

33813350  FaunaWood Ø13-15 x 350 cm
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FaunaWood: Innovativ naturhegnspæl 
Hegnspæl i træ med lang holdbarhed, som er 

imprægneret med bioharpiks og 100 % genanvendelig.

”Banebrydende ny innovation - 3 stjerner”
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