
www.poda.dk

Forbehold for produktændringer samt trykfejl

Beslag til trælåger

Originale beslag til dine låger
Du mærker med det samme, 
når dine låger er monteret med 
originale Poda-beslag. Krafti-
ge godstykkelser, ekstra lange 
tophængsler til store låger og 
justerbare stabler med aksler i 
generøse dimensioner sikrer, at 
dine låger fungerer upåklageligt 
år efter år. Alle beslagene er 
varmgalvaniserede.

Beslagpakker til trælåger
Alle beslag kan købes enkeltvis, 
men for at gøre det enklere for 
dig, har vi sammensat to beslag-
pakker med hængsler og stabler, 
til ophængning af enten 1 lille el-
ler 1 stor trælåge. Der er flere for-
skellige muligheder for lukketøj 
- det skal du derfor vælge sepa-

rat. Til f.eks. en dobbeltlåge skal 
du derfor bruge 2 beslagpakker 
samt lukketøj efter ønske.

Bemærk, at beslagpakkerne 
indeholder et justerbart bund-
hængsel og en superstabel med 
stop (ekstra støtte), der forhin-
drer lågen i at ”rotere”. Stabler-
ne i beslagpakkerne giver i øvrigt 
mulighed for at montere en låge 
mellem stolperne såvel som på 
siden.  

Lukketøj
Valget af lukketøj afhænger bl.a. 
af, om der er tale om en enkelt- 
eller dobbeltlåge, og om lågen er 
monteret med automatik. Andre 
muligheder er en låsebolt der 

monteres indeni lågen, og et sik-
kerhedsglipfald med runde bøjler 
der beskytter dyrene mod ska-
der. Anbefales især til folde med 
heste. 

Beslag til alle behov
Andre tilgængelige beslag er 
standard stabler til iskruning 
(ikke-gennemgående) samt en 
stabel med monteringsplade til 
montering på f.eks. en mur.

Bundhængsel findes i både stan-
dard og justérbar udgave, og til 
særlige formål findes et udvalg 
af bladhængsler i forskellige di-
mensioner. Se oversigten på 
bagsiden.
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Specifikationer og varenumre
Beslagpakker

Stabler

59064 Stabel, standard 16x120mm
59063 Stabel, standard 16x160mm
59061 Stabel, standard 20x180mm

59054 Stabel, super 16x200mm
59053 Stabel, super 16x250mm
59051 Stabel, super 20x275mm
59052 Stabel, super 20x350mm

5907 Stabel, super m/stop 20x250mm
5904 Stabel, på monteringsplade

Hængsler

59010 Tophængsel, stort
59020 Tophængsel, lille

59070 Bundhængsel, standard
59040 Biundhængsel, justerbart

59114 Hængsel t. trælåge, 625mm, Ø20mm
5911 Hængsel t. trælåge, 475mm, Ø20mm
59111 Hængsel t. trælåge, 325mm, Ø16mm
59112 Hængsel t. trælåge, 250mm, Ø16mm

5924 Split, rustfri

Lukketøj m.m. til enkeltlåge

Beslagpakke til stor trælåge
(Længde over 210 cm). Vnr. 59026

Pakken indeholder:
• 2 super stabler (59051 + 5907) 
• 1 stort tophængsel (59010) 
• 1 justerbart bundhængsel (59040) 
• Splitter, bolte og rustfrie skruer. 

Lukketøj er ikke inkluderet.

Beslagpakke til lille trælåge 
(længde op til 210 cm). Vnr. 59025

Pakken indeholder: 
• 2 super stabler (59051 + 5907) 
• 1 lille tophængsel (59020) 
• 1 justerbart bundhængsel (59040)
• Splitter, bolte og rustfri skruer 

Lukketøj er ikke inkluderet.

Lukketøj m.m. til dobbeltlåge

Overfald til trælåge
Vnr. 59220
Inkl. skruer og bolte

Skudrigel inkl. skildpadde  
Vnr. 59201
Inkl. skruer og bolte

Skildpadde/lågestop
Vnr. 59192

Fjederlukketøj
Vnr. 59120
Inkl. skruer og bolte

Anslag 2-vejs, til firk. pæl
Vnr. 59160

Anslag 2-vejs, til rund pæl 
Vnr. 59170

Anslagsrigle
Vnr. 59256
Anvendes i.f.m. sikkerhedsglip-
fald, vnr. 59251

Låsebolt til trælåge
Vnr. 59121
Inkl. skruer og bolte

Lukketøj med glipfald
Vnr. 59100
Inkl. skruer og bolte

Sikkerhedsglipfald
Vnr. 59251
Ekskl. anslagsrigle, vnr. 
59256, skruer og bolte


