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Colorado

SOLID OG RAFFINERT

v214

Colorado er et raffinert lektegjer-
de i impregnert furu der lektene 
er innfelt i stolpene. Dermed er 
gjerdet like flott fra begge si-
der, og designet er også en sik-
kerhetsmessig fordel da det ikke 
er noen utstikkende stolper.

Colorado-lektene er fremstilt 
i dimensjonen 5 x 10 cm og er 
avrundet i toppen og bunnen. 
Flotte å se på - og behagelige og 
sikre å ta på.

De runde stolpene har en diame-
ter på 12 cm og er utstyrt med 
nøyaktige utfresinger til lektene. 

Poda gir 20 års garanti på stol-
pene som er impregnert i NTR 
klasse A.

Brun- eller grønnimpregnert
Colorado-gjerdet kan både le-
veres i den kjente grønnlige im-
pregneringsfargen og, som noe 
nytt, brunimpregnert mot et 
mindre tillegg.

Bemerk at det er snakk om en 
innfarget impregnering. Gjerdet 
vil etter hvert få en naturlig, grå 
patinering, akkurat som alt ube-
handlet, utendørs tre.

I stedet kan man velge å vedlike-
holde gjerdet med f.eks. trebe-
skyttelse. 

Colorado-gjerdet fås enten grønn- eller 
brunimpregnert. Brunimpregnering kan 
bestilles mot et mindre tillegg.
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Tekniske spesifikasjoner
Fremstilt i europeisk furu.

Trykkimpregnert jf. NTR klasse A.

Grønnimpregnert eller brunimpregnert (brunimpregnert leveres mot et mindre tillegg).

Stolper: Runde Ø 12 cm. Freste hull til 2 eller 3 Colorado-lekter.  

Lekter: Høvlet og slipt med avrundede kanter, 10 x 5 x 300 cm

Stolpeavstand: 3 meter.

Veiledende høyder: Opptil 120 cm (2-lektet gjerde), opptil 140 cm (3-lektet gjerde)
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Colorado-gjerde med 2 lekter Colorado-gjerde med 2 lekter

Lekte

356300  Colorado lekte, 300 cm

Stolper til 2-lektet gjerde

356210   Colorado 2-hull mellomstolpe, 200 cm

356211    Colorado 2-hull endestope, 200 cm 

356212   Colorado 2-hull hjørnestolpe, 200 cm

356213   Colorado 2-hull T-stolpe, 200 cm

356214   Colorado 2-hull 1/2-stolpe, 200 cm

Stolper til 3-lektet gjerde

356310   Colorado 3-hull mellomstolpe, 225 cm 

356311    Colorado 3-hull endestolpe, 225 cm 

356312   Colorado 3-hull hjørnestolpe, 225 cm

356313   Colorado 3-hull T-stolpe, 225 cm

356314   Colorado 3-hull 1/2-stolpe, 225 cm

Varenumre

Kontakt ditt Poda-senter for profesjonell rådgivning og montering.


