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Poda stok en draad omheining

De klassieke omheining van kastanjehout

De bossen van de Edelkastanje zijn iets unieks. Edelkastanje  bomen worden gezaagd na 15-
20 jaar.    Als de kastanje boom is gezaagd loopt de stam in het volgend voorjaar al weer uit. 
Deze tenen groeien in 15-20 jaar weer uit  totdat ze opnieuw gezaagd kunnen worden. De 
gekapte kastanje tenen zijn perfect voor deze om-
heining. De paaltjes worden verdeeld en door mid-
del van verzinkt draad verwerkt tot rollen. Daaruit 
ontstaat een blijvende omheining met veel natu-
urlijke charmes.

Deze klassieke omheining van kastanjehout is ver-
krijgbaar in standaard hoogtes van 90, 100 en 120 
centimeter en wordt aan kastanje houten palen ge-
monteerd. De afstand tussen de palen zal tussen 
de 120 en 150 centimeter bedragen.

Bij deze omheining hebben wij ook passende poorten, 
natuurlijk ook van kastanjehout. 
Montage? Dat doen wij graag voor u
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Wilt u een andere poortmaat? Vraag het ons en wij geven u deskundig advies.

Poda stok en draad omheining van kastanjehout
Aan één zijde gepunt, geschild, handgekloofd en gemonteerd met verzinkt draad.

art.no. hoogte rol 
lengte

stok 
afstand

aantal 
draden

5713013 90 cm         10 m 4-6 cm 3
5712001 90 cm 10 m 8-10 cm 3
5713014 100 cm 10 m 4-6 cm 3
5713003 100 cm 10 m 8-10 cm 3
5713015 120 cm 10 m 4-6 cm 3
5713004 120 cm 10 m 8-10 cm 3

Poda palen van kastanjehout
Natuurlijk gegroeid, rond, geschild, onderkant gepunt.

art.no. rol 
lengte

diameter

5713005 160 cm 6-8 cm
5713002 180 cm 8-10 cm
5713011 200 cm 8-10 cm
5713012 250 cm 8-10 cm

Poda stok en draad poort van kastanjehout
Inclusief hang en sluitwerk.

art.no. breedte hoogte
5713008 100 cm 80 cm
5713009 100 cm 100 cm
5713010 100 cm 120 cm


