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Dallas

HVIDT OG ELEGANT – UDEN VEDLIGEHOLDELSE
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Ønsker du et klassisk, hvidt he-
stehegn til ridebane eller fold er 
Dallas hegnet det helt rigtige 
valg. Dette eksklusive lægte-
hegn er udført i gennemfarvet, 
hvidt kunststofmateriale, så du 
helt undgår vedligeholdelse med 
maling. En fremragende og kon-
kurrencedygtig hegnsløsning.

Dallas hegnet er kendt for at hol-
de både form og farve. Lægterne 
kommer ikke til at ”hænge”, og 
plastmaterialet er UV-stabilt, så 
det forbliver hvidt. Poda Hegn 
yder 10 års garanti på Dallas.

Kvalitet og sikkerhed
Dallas er et nyt design med flot-
te, kraftige lægter, der er indfæl-
det midt i stolperne. Det giver 
et elegant udseende, der er helt 
ens fra begge sider.

Hegnsstolperne er i fuld længde 
og monteres solidt i jorden. 

Hegnet er stærkt og formstabilt, 
og en anden vigtig egenskab er, 
at det er fleksibelt og eftergi-
vende, hvis f.eks. en hest ved et 
uheld løber ind i det. Sammen 
med hegnets glatte overflader 
øger det sikkerheden for både 
dyr og mennesker.
 
Hegn og låger efter ønske
Dallas hegnets højde og antal 
lægter kan tilpasses til dit be-
hov. Som standard leveres heg-
net med 2 eller 3 lægter og som 
tilbehør fås både enkelt- og dob-
beltlåger. Afstanden mellem de 
vandrette lægter i lågerne mat-
cher det valgte hegn, så din fold 
får et perfekt, harmonisk udse-
ende.

For at sikre en fejlfri finish uden 
ridser fra lagerhåndtering mm, 
fremstilles og pakkes pæle, læg-
ter og låger specielt til dig. Der-
for må du påregne leveringstid. 

Kontakt dit nærmeste Poda cen-
ter og få en uforpligtende snak 
om mulighederne.

Dallas ridebane med 2-lægtet hegn og 
matchende dobbeltlåge.
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Dallas stolper til 2 lægter

28700: Mellemstolpe 2H, 32cm

28701: Hjørnestolpe 2H, 32cm

28702: Endestolpe 2H, 32cm

28703: T-stolpe 2H, 32cm

Dallas låger til 2-lægte hegn

287111: Låge 305cm, 32cm

287122: Låge 244cm, 32cm

287133: Låge 203cm, 32cm

287144: Låge 183cm, 32cm

287155: Låge 153cm, 32cm

287166: Låge 122cm, 32cm

Tekniske specifikationer

Varenumre
Dallas stolper til 3 lægter

28704: Mellemstolpe 3H, 27cm

28705: Hjørnestolpe 3H, 27cm

28706: Endestolpe 3H, 27cm

28707: T-stolpe 3H, 27cm

Dallas låger til 3-lægte hegn

28711: Låge 305cm, 27cm

28712: Låge 244cm, 27cm

28713: Låge 203cm, 27cm

28714: Låge 183cm, 27cm

28715: Låge 153cm, 27cm

28716: Låge 122cm, 27cm

Dallas lægter og hætter

28723: Lægte 3,8x14x500cm

28724: Lægte 3,8x14x250cm

28721: Stolpehætte 12,7x12,7cm

28718: Endehætte til lægte

“2H” og “3H” indikerer 2 eller 3 huller til lægter. “27cm” og ”32cm” indikerer den lodrette afstand mellem lægter/huller.

Dallas produceres og pakkes på ordre - kontakt Poda for aktuel leveringstid.

Monteringstilbehør er ikke vist. Kontakt dit Poda-center for professionel rådgivning og montage.

Dallas-hegn med 2 lægter

Dallas-hegn med 3 lægter


