Derby

HVIDT OG ELEGANT – SIKKERHEDEN I TOP
Skal det være som på film, så er
Derby hegnet fra Poda det helt
rigtige valg.
Dette eksklusive hegn er fremstillet af UV-stabiliseret og gennemfarvet ren ny PVCu, så du undgår
vedligeholdelse.
Derby leveres som standard med
2 lægter i 120 cm højde og 3 lægter i 140 cm højde. Andre løsninger kan tilbydes.

udenpå nedrammede Poda-pæle
i trykimprægneret, norsk skovfyr.
Derby-stolper og -lægter er udført
med 3 mm godstykkelse, så hegnet er i stand til at bære vægten
af en voksen person, der sidder på
lægterne.
Dette hegn er kendt for at ”holde
formen” perfekt og er omfattet af
15 års garanti.

”Vi fik monteret vores hvide Poda
Derby hegn her på stutteriet for over
20 år siden og ridebanen har været
flittigt brugt siden.
Hegnet står stadig flot og vedligeholdelsen har været minimal – det var
helt klart det rigtige valg til et klassisk, hvidt hestehegn.”
Kristine Munch Sinding
Atterupgaard

Derby hegnet er vores heste-hegn
i topklasse. Udover det eksklusive
udseende, sikrer en grundig montage et virkelig stabilt hegn, der
holder i mange år fremover.
Derby-stolperne er konstrueret
med et gennemgående kammer,
der fyldes med armeret beton.
Alternativt monteres stolperne

Forbehold for produktændringer samt trykfejl.
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Tekniske specifikationer

Design af låge over 2 meter

Varenumre
Derby låger

Derby porte

Pæle og lægter

285100: 100 cm låge

285210: 200 cm port

28400: 400 cm lægte

285150: 150 cm låge

285310: 300 cm port

28120: 120 cm pæl (2L*)

285200: 200 cm låge

285410: 400 cm port

28150: 150 cm pæl (3L*)

285300: 300 cm låge

285610: 600 cm port

28121: Hætte til pæl

285400: 400 cm låge

285810: 800 cm port
Trykimprægnerede stolper

Beslag til låger og porte er inkluderet.

308175: Poda hegnspæl Ø8x175cm (2L*)

Leveringstid er ca. 6-7 uger - kontakt din lokale forhandler for præcis leveringstid.

308200: Poda hegnspæl Ø8x200cm (3L*)

*: 2L er til Derby hegn med 2 lægter og 3L er til Derby hegn med 3 lægter.
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