FaunaWood®

25 JAAR

TIE

GARAN

Nieuw!

Innovatieve afrasteringspaal
FaunaWood is ontwikkeld als een
milieuvriendelijk alternatief voor
hardhout en verschillende vormen
van geïmpregneerd hout, bijvoorbeeld met creosoot behandelde palen.

het hout geïmpregneerd. Dit proces maakt FaunaWood extreem
bestand tegen aantasting door rot
en schimmels. Poda Omheiningen
biedt 25 jaar garantie op Faunawood-afrasteringspalen.

Geïmpregneerd met biohars uit
houtresten - 25 jaar garantie
FaunaWood wordt gemaakt aan de
hand van een heel nieuwe methode waarbij grenenhout met biohars
wordt gemodificeerd. Aan de hand
van een zogeheten pyrolyse-techniek wordt biohars uit houtresten
gewonnen en onder hoge druk in

Duurzam en milieuvriendelijk
FaunaWood bevat geen giftige stoffen en is 100% recyclebaar. Oud
FaunaWood-hout kan zelfs worden
gerecycled voor de productie van
nieuwe biohars, waardoor de afrasteringspalen een unieke, milieuvriendelijke levenscyclus hebben.

Het basismateriaal van FaunaWood-palen is Europees grenenhout, dat wordt ontschorst en
gepunt. Anders dan bij rechte, gefreesde palen, komt er bij de productie niet veel afval kijken. De palen hebben een natuurlijke, rustieke
‘look’ die goed met de natuur harmonieert.
Een milieuvriendelijke afrasteringspaal voor gebruik in zowel de natuur als op andere plaatsen waar
natuurlijke materialen en een lange
levensduur van belang zijn.
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Technische specificaties
Ontschorst grenenhout, geïmpregneerd met biohars
25 jaar garantie
Wij garanderen de duurzaamheid en bruikbaarheid van de FaunaWood-palen gedurende 25 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze
garantie betekent dat wij de palen vervangen die binnen de garantieperiode zijn doorgerot. De garantie dekt uitsluitend de paal en
niet eventuele montage en gevolgschade. Na 15 jaar vermindert
de dekking met 10% per jaar. Dat betekent dat als de paal 20 jaar
meegaat, u een nieuwe paal voor de helft van de prijs krijgt.

Artikelnummer
FaunaWood paal
33810180		

FaunaWood Ø10-12 x 180 cm

33810200		

FaunaWood Ø10-12 x 200 cm

33810250		

FaunaWood Ø10-12 x 250 cm

33810300		

FaunaWood Ø10-12 x 300 cm

33812180		

FaunaWood Ø12-13 x 180 cm

33812200		

FaunaWood Ø12-13 x 200 cm

33812250		

FaunaWood Ø12-13 x 250 cm

33812300		

FaunaWood Ø12-13 x 300 cm

33813350		

FaunaWood Ø13-15 x 350 cm
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