Terndrup,

120 cm

Decoratief en open
Elegant en decoratief
De Terndrup schutting is ideaal
voor iedereen die een elegante
oplossing zoekt die weinig onderhoud nodig heeft. Met zijn luchtige
design is de Terndrup-omheining
gedeeltelijk open. schaduwvorming wordt gereduceerd wat goed
is voor uw bestrating, gazon en
bloemenbedden.
Doordacht design
De Terndrup schutting is gemaakt
van Karpatisch naaldhout dat onder druk geïmpregneerd is. Het
hout wordt gemonteerd met
roestvrije schroeven. De verticale latten zijn aan de bovenkant
afgerond en uitgevoerd met een
decoratief profiel aan de voorzijde.

De latten zijn 80 x 25mm en de
dwarslatten 70 x 25 mm.
De dwarslatten zijn aan de bovenen onderkant schuin geschaafd,
voor een optimale afwatering.
Verstelbare poort en hek
Bij de Terndrup-omheining hoort
een poort in een passend design.
De poort wordt geleverd met een
robuust slot en unieke hang- en
sluitwerk van Poda. De poort kan
in drie richtingen worden bijgesteld. Het hang- en sluitwerk zorgt
ervoor dat het hek niet doorzakt en
dat het eenvoudig bijgesteld kan
worden voor een correcte sluiten.
Ook als er werking in het hout zit.
De poort wordt geleverd met een
stevige, gegalvaniseerde sluitbout

en poortpalen van eikenhout.
De poortpalen zijn 15 x 15 cm
en geschaafd. De palen zijn bovendien voorzien van afgeschuinde kanten en een decoratieve pyramidekop.
•

Elegant en decoratief design

•

Grotere veiligheid en een solide, af te sluiten constructie.

•

Kan van beide kanten afgesloten worden met een sleutel.

•

Groot bedieningsgemak

•

Stevig, volledig verstelbaar hangen sluitwerk.

•

Lange levensduur;
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Technische specificaties

Artikelnummers
Hek

Poort

Omheining

571101 Terndrup port L100 x H120 cm

571103 Terndrup poort L300 x H120 cm

571202 Terndrup schutting paneel

590181 Poortpaal 15 x 15 x 250 cm

590181 Poortpaal 15 x 15 x 300 cm

59036 Hang- en sluitwerk Terndrup poort

59037 Hang- en sluitwerk

55895 Locinox slotpakket

L180 x H120 cm
572405 Paal voor Terndrup schutting

Terndrup poort laag

57901 Montagekit voor Terndrup schutting

2 x 59193 Poortopvang enkel.
59194

Poortopvang dubbel
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