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Innovativ naturgjerdestolpe
FaunaWood er utviklet som et
miljøvennlig alternativ til hardved og forskjellige former for
impregnert tre, herunder kreosot-behandlede gjerdestolper.

sen gjør FaunaWood ekstremt
motstandsdyktig mot nedbryting
pga. råte og soppangrep. Poda
Gjerder gir 25 års garanti på
FaunaWood gjerdestolper.

Impregnert med bioharpiks
- 25 års garanti
FaunaWood er fremstilt ved
hjelp av en helt ny metode der
furu modifiseres med bioharpiks.
Ved hjelp av en såkalt pyrolyseteknikk utvinnes bioharpiksen
av trerester og impregneres i
treet under høyt trykk. Proses-

Holdbar og miljøvennlig
FaunaWood er ugiftig og 100 %
gjenbrukbar. Gammelt FaunaWood-tre kan til og med gjenbrukes i fremstillingen av ny
bioharpiks, noe som gjør at gjerdestolpene får en enestående,
miljøvennlig livssyklus.

Råmaterialet i FaunaWood-stolpene er europeisk furu som blir
avbarket og tilspisset. I motsetning til rette, freste stolper dannes det ikke mye avfall under
produksjonen, og stolpene har
en naturlig rustikk «look» som
passer bra inn i naturen.
En miljøvennlig gjerdestolpe –
både til bruk i naturen og andre
steder der det legges vekt på
naturlige materialer og en lang
levetid.
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Tekniske spesifikasjoner
Avbarket furu, impregnert med bioharpiks
25 års garanti
Vi garanterer FaunaWood-stolpenes holdbarhet og funksjonsevne i 25 år
fra kjøpsdatoen. Garantien betyr at vi bytter ut stolper som er gjennområtne, innenfor garantiperioden. Garantien dekker utelukkende stolper,
ikke ev. montering eller følgeskader. Etter 15 år faller dekningen med 10
prosentpoeng om året. Det betyr for deg at hvis stolpen holder i 20 år, får
du en ny stolpe til 1/2 pris.

Varenumre
FaunaWood stolper
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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