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Skovhegn

Poda er din naturlige partner når 
det gælder indhegning af juletræ-
er, nyplantninger og kulturstart i 
skov.

Alt, hvad du behøver
Poda lagerfører materialer til 
skovhegn og derfor kan vi tilbyde 
hurtig levering af blandt andet 

• Stålgærder
• Trykimprægnerede pæle
• Låger med trådflet

Professionel montage
I Poda tilbyder vi hurtig og effektiv 
opsætning af alle typer skovhegn 
samt rydning af hegnslinjer mv. Vi 

råder over professionelt udstyr og 
terrængående maskiner, som kan 
komme frem i selv meget uvej-
somt terræn.

Poda er landsdækkende med 
hegnscentre over hele landet - og 
i dit lokale Poda-center er vi klar til 
at løse alle dine hegnsopgaver, fra 
A-Z. Kontakt os for et uforpligten-
de tilbud på skovhegn!

Hegn til juletræer, nyplantninger og kulturarealer

En professionel hegnsmontage 
med specialmaskiner er hurtig 
og effektiv - og sikrer dig et 
godt, færdigt resultat.
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Tekniske specifikationer

Materialer til skovhegn
Poda lagerfører stålgærder, trykimprægnerede pæle i forskellige kvaliteter og låger med trådflet, 
specielt velegnede til skovhegn. Vi rådgiver gerne om det rette materialevalg til din aktuelle hegns-
opgave - og med et øje for hegnets ønskede styrke og levetid. På den måde er du sikret den bedste 
hegnsøkonomi. Herunder ser du eksemper på populære produkter til skovhegn.  
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Stålgærde 140cm/11/15
Light
vnr. 2314002

Stålgærde 140cm/11/15
Standard
vnr. 2314004

Stålgærde 140cm/20/15
Haretæt
vnr. 2314504

Stålgærde 160cm/23/15
Haretæt
vnr. 2316004

Letvægtslåge med gitter
160 x 120 cm (hxb)
Varmgalvaniseret
vnr. 521206

Skovhegnspæl Ø6 x 200 cm
Trykimp kl. NTR A*
Velegnet til midlertidige skovhegn
vnr. 3706200

Skovhegnspæl Ø8 x 300 cm
Trykimp. NTR kl. NTR A*
Velegnet til midlertidige skovhegn
vnr. 3708300

Poda hegnspæl Ø14 x 250 cm
Trykimp. NTR kl. A
Norsk skovfyr - 20 års garanti
vnr. 314250

Skovhegnspæl Ø7 x 250 cm
Trykimp. kl. A*
Velegnet til midlertidige skovhegn 
vnr. 3707250

Poda hegnspæl Ø14 x 300 cm
Trykimp. NTR kl. A
Norsk skovfyr - 20 års garanti
vnr. 314300Ø6 Ø7  Ø8   Ø14   Ø14

Letvægtslåge med gitter
130 x 120 cm (hxb)
Varmgalvaniseret
vnr. 521204

Letvægtslåge med gitter
160 x 300 cm (hxb)
Varmgalvaniseret
vnr. 523006

Letvægtslåge med gitter
130 x 300 cm (hxb)
Varmgalvaniseret
vnr. 523004

NB! Kl. NTR A*
Europæisk fyr - 6-8 års holdbarhed

140 cm


