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Productwijzigingen, typografische en drukfouten voorbehouden

Klaphek (zelfsluitende poort)

Een klassieke klaphek is de oplos-
sing wanneer er gemakkelijk toe-
gang moet zijn voor mensen en u 
zeker wilt zijn dat voor de dieren de 
deur gesloten blijft. Dit degelijke en 
praktische model van Poda is ideaal 
als zelfsluitend deel in een hek voor 
natuurgebieden en andere plekken 
waar veel publiek komt. 

Voor zowel dieren als kinderen
De nauw aansluitende spijlen ma-
ken de klaphek zeer geschikt om de 
meeste soorten dieren binnen een 
omheining te houden, zoals scha-
pen met lammeren, maar ook als 

omheiningen voor terreinen waar 
honden mogen worden uitgelaten. 
Bovendien voldoet de afstand tus-
sen de spijlen ruimschoots aan de 
wettelijke eisen voor hekken die 
worden gebruikt voor kindertuinen 
en speeltuinen. Met zijn overlangs 
gezaagde enigzins ruwe uiterlijk is 
het klaphek daarom ook zeer ge-
schikt voor omheiningen rond kin-
dertuinen.

Goed milieuprofiel
De klaphekken van Poda zijn van 
onbehandeld, FSC-gecertificeerd 
vurenhout of onbehandeld eiken-

hout gemaakt. Beide versies gaan 
lang mee zo lang ze niet met de 
grond in aanraking komen. Regen-
water zal bovendien snel van de 
schuine vlakken aflopen.

De klaphekken zijn voorzien van 
roestvrije schroeven en bouten. Het 
klaphek wordt gemonteerd met een 
klein opgelegd Poda-scharnier aan 
de boven- en onderzijde.

Zorg dat voor de dieren de deur altijd is afgesloten
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Productwijzigingen, typografische en drukfouten voorbehouden.

Klapdeur

Art.nr. 51127:  Klaphek van onbehandeld, FSC-gecertificeerd vurenhout
Art.nr. 50127: Klaphek van onbehandeld eikenhout

Scharnieren

Art.nr. 59020:  Klein opgelegd scharnier

Wordt aanbevolen voor zowel de boven- als onderzijde van de klapdeur en geleverd met 

schroeven en bouten. 

Duimen
Art.nr. 59061:  Standaard duim, 20 x150 mm, inschroefmodel
Art.nr. 59051:  Superduim, 20 x 275mm, moerduimmodel (doorgebout)
Art.nr. 5904:   Duim op montageplaat (plaatduim), voor 4 schroeven of bouten

Technische specificaties

Artikelnummer

Het hout in een FSC-gecertificeerd 

product is afkomstig uit verantwoord 

beheerde bossen en is gecertificeerd in 

overeenstemming met de voorschriften 

van Forest Stewardship Counsil®.

Poda Hegn is een gecertificeerde distri-

buteur van FSC-gemerkt hout.

Lengte: 120 cm 
Hoogte: 100 cm 
Dikte: 70 mm


