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Country Farmer

Praktisch en voordelig

Country Farmer is het klassieke 
“veldhek” voor een mooie prijs, 
gemaakt van onder druk geïm-
pregneerd grenen in plaats van 
vurenhout en geconstrueerd met 
4 iets kleinere dwarslatten. Coun-
try Farmer wordt gemonteerd met 
thermisch verzinkte slotbouten en 
wordt geschaafd, ongepolijst en 
zonder afgeschuinde randen ge-
leverd. In deze uitvoering kunnen 
natuurlijke knoesten, splinters en 
barsten voorkomen.

Door de hoogte van 91 cm zijn 
Farmer-hekken geschikt voor la-
gere afrasteringen en op plaatsen, 
waar extra vrije ruimte onder de 

hekken nodig is. Country Farmer 
is daarnaast populair als hek in de 
tuin of voor andere onopvallende 
toegangen (maar niet geschikt 
voor poortautomatisering - kijk 
daarvoor naar de Country House 
poortenserie).

Accessoires voor alle behoeften
Als steunpalen voor de Country 
Farmer-poorten raden wij ronde, 
drukgeïmpregneerde Poda-afra-
steringspalen met een diameter 
van 14 cm aan. U kunt ook kiezen 
voor onze vierkante palen met pi-
ramidevormige bovenkant.

Grendelbout voor houten hek: Veilig-
heidssluiting die in het frame wordt ge-
monteerd. Kan worden afgesloten met 
een hangslot.
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Technische specificaties

Artikelnummers
Poorten H: 91 cm 
Art. Nr. 51105:  100cm

Art. Nr. 51125:  120cm

Art. Nr. 51185:  180cm

Art. Nr. 51245:  240cm

Art. Nr. 51305:  300cm

Art. Nr. 51365:  360cm

Hang- en sluitwerk

Art. Nr. 59021: Set A, voor kleine enkele poort

Art. Nr. 59022: Set B, voor kleine dubbele poort

Art. Nr. 59023: Set C, voor grote enkele poort 

Art. Nr. 59024: Set D, voor grote dubbele poort

Art. Nr. 59121: Grendelbout voor houten poort   

                                                            (extra)

Hekelementen vanaf 240 cm worden beschouwd als 
“groot”. De montagepakketten bevatten alles voor de 
montage van het hek. De grendelbout voor houten poort 
is een extra veiligheidssluiting. Zie ook het productblad 
“Beslag voor houten poorten”.

Drukgeïmpregneerde poortpalen

Art. Nr. 314250: Ø14x250cm Poda-afrasteringspaal 

Art. Nr. 590181: 15x15x250cm 

                          Met piramidevormige bovenkant
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