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Poda Multinet®

Det unikke Poda Multinet er en særdeles 
kraftig nethegnstype, der med fordel kan 
anvendes til bl.a. sikringshegn, stærke lø-
begårde til hunde og som ”kombihegn”, hvis 
du har forskellige dyr i samme indhegning. 

Poda Multinet er et interessant alternativ 
til traditionelt sikringshegn med maskinflet, 
og falder flot og diskret ind i det omgivende 
miljø.

Multinettet er konstrueret med særdeles 
kraftige  vand- og lodrette tråde, som er 
fikseret med en særlig knude i hvert eneste 
trådkryds!

Maskestørrelsen er på blot 50x100 mm, 
så hegnet er yderst vanskeligt at klatre i og 
giver en indhegning med høj sikkerhed.
Poda Multinet kan desuden monteres på 
træpæle, f.eks miljøcertificerede Poda Øko-
pæle, hvis du ønsker en særlig naturlig og 
miljøvenlig hegnsløsning!

Professionelt udført montage
Poda monterer gerne dit nethegn. Vi råder 
over maskiner og udstyr, der sikrer en hurtig, 
effektiv og korrekt montage. Kontakt os for 
råd og vejledning!

Multinet - Styrke, miljø og økonomi
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Maskestørrelse 5 x 10 cm 

Anvendelse: 
• Hunde, katte, fjerkræ 
• Private hjem og haver 
• Industri 
• Godt alternativ til industrihegn 

Maskestørrelse 10 x 10 cm 

Anvendelse: 
• Hunde, får og geder 
• Private hjem og haver
• Industri 
• Godt alternativ til industrihegn

Multinet
• Kraftigste kvalitet 
• High tensile stål
• Vandrette tråde Ø 2,5 mm
• Lodrette tråde Ø 2,5 mm
• Varmgalvaniseret min. 230 g/m² i hen-

hold til EN 10244-2:2009
• Bølgede vandrette tråde
• Gennemgående lodrette tråde

Poda Multinet er fremstillet i high tensile stål og tåler særdeles høje belastninger. Den særlige, stive konstruktion består 

af gennemgående, lodrette afstivningstråde, der er fæstnet til de vandrette hegnstråde med en kraftig knude. De bølgede, 

vandrette tråde giver nettet en høj fleksibilitet, så det opspændte hegn står flot, selv med en stor pæleafstand. I forhold til 

almindelige nethegn kan der således spares hegnspæle.

Vnr: 2509002
90cm/10/5
50 meter rulle

Vnr: 2512206
122cm/13/10
50 meter rulle

Vnr: 2518002
180cm/19/5
50 meter rulle

Vnr: 2515202
150cm/16/5
50 meter rulle

Vnr: 2512202
122cm/13/5
50 meter rulle

Tekniske specifikationer
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Vnr: 2516007 LIGHT
160cm/15/8
100 meter rulle

Anvendelse: 
• Fjerkræ og smågrise 
• Private hjem og haver


