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Colorado

SOLIDT OG RAFFINERET 

v213

Colorado er et raffineret lægte-
hegn i imprægneret fyrretræ, 
hvor lægterne er indfældet i 
pælene. Dermed er hegnet lige 
flot fra begge sider, og desig-
net er også en sikkerhedsmæs-
sig fordel, da der ikke er nogen 
fremspringende pæle.

Colorado-lægterne er fremstillet 
i dimensionen 5x10cm og er 
afrundede i top og bund. Flotte 
at se på - og behagelige og sikre 
at røre ved.

De runde pæle har en diameter 
på 12 cm og er forsynet med 

nøjagtige udfræsninger til læg-
terne. Poda yder 20 års garanti 
på pælene, der er imprægneret i 
NTR klasse A.

Brun- eller grønimprægneret
Colorado-hegnet kan både le-
veres i den kendte grønlige im-
prægneringsfarve og, som noget 
nyt, brunimprægneret mod et 
mindre tillæg.

Bemærk at der er tale om en 
indfarvet imprægnering. Hegnet 
vil med tiden få en naturlig, grå 
patinering, ligesom alt ubehand-
let, udendørs træ.

Man kan i stedet vælge at vedli-
geholde hegnet med f.eks. træ-
beskyttelse.  

Colorado-hegnet fås i enten grøn- eller 
brunimprægneret. Brunimprægnering 
kan bestilles mod et mindre tillæg.
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Lægte

356300  Colorado lægte, 300 cm

Stolper til 2-lægte hegn

356210   Colorado 2-huls mellemstolpe, 200 cm

356211    Colorado 2-huls endestope, 200 cm 

356212   Colorado 2-huls hjørnestolpe, 200 cm

356213   Colorado 2-huls T-stolpe, 200 cm

356214   Colorado 2-huls 1/2-stolpe, 200 cm

Stolper til 3-lægte hegn

356310   Colorado 3-huls mellemstolpe, 225 cm 

356311    Colorado 3-huls endestolpe, 225 cm 

356312   Colorado 3-huls hjørnestolpe, 225 cm

356313   Colorado 3-huls T-stolpe, 225 cm

356314   Colorado 3-huls 1/2-stolpe, 225 cm

Tekniske specifikationer

Varenumre

Kontakt dit Poda-center for professionel rådgivning og montage.

Fremstillet i europæisk fyrretræ.

Trykimprægneret jvf. NTR klasse A.

Grønimprægneret eller brunimprægneret (brunimprægneret leveres mod et mindre tillæg).

Stolper: Runde Ø12 cm. Fræsede huller til 2 eller 3 Colorado-lægter.  

Lægter: Høvlede og slebne med afrundede kanter, 10x5x300 cm

Pæleafstand: 3 meter.

Vejledende højder: Op til 120 cm (2-lægtet hegn), op til 140 cm (3-lægtet hegn)

300

6
0

4
5

10
8

5

10
0

4
5

3
5

3
5

10

300

Colorado-hegn med 2 lægter Colorado-hegn med 3 lægter


