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Poda Multinet®

Det unike Poda Multinet er en svært kraftig 
nettgjerdetype som med fordel kan benyttes 
til bl.a. sikringsgjerde, sterke løpegårder til 
hunder og som ”kombigjerde” hvis du har 
forskjellige dyr i samme inngjerding. 

Poda Multinet er et interessant alternativ til 
et tradisjonelt sikringsgjerde med flettverk, 
og passer flott og diskré inn i det omkringlig-
gende miljøet.

Multinettet er konstruert med svært kraftige 
vann- og loddrette tråder som er fiksert med 
en spesiell knute i hvert eneste trådkryss!
Maskestørrelsen er på bare 50 x 100 mm, 

så gjerdet er ytterst vanskelig å klatre i og 
gir en inngjerding med høy sikkerhet.
Poda Multinet kan dessuten monteres på 
trestolper, f.eks. miljøsertifiserte Poda Økos-
tolper, hvis du ønsker en ekstra naturlig og 
miljøvennlig gjerdeløsning!

Profesjonelt utført montering
Poda monterer gjerne nettgjerdet ditt. Vi rår 
over maskiner og utstyr som sikrer en rask, 
effektiv og korrekt montering. Kontakt oss 
for råd og veiledning!

Multinet - styrke, miljø og økonomi
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Maskestørrelse 5 x 10 cm 

Bruk: 
• Hunder, katter, fjærkre 
• Private hjem og hager 
• Industri 
• Bra alternativ til industrigjerde 

Maskestørrelse 10 x 10 cm 

Bruk: 
• Hunder, sauer og geiter 
• Private hjem og hager
• Industri 
• Bra alternativ til industrigjerde

Multinet
• Den kraftigste kvaliteten 

• High tensile stål

• Vannrette tråder Ø 2,5 mm

• Loddrette tråder Ø 2,5 mm

• Varmgalvanisert min. 230 g/m² (EN 

10244-2:2009)

• Bølgete vannrette tråder

• Gjennomgående loddrette tråder 

Poda Multinet er fremstilt i high tensile stål og tåler svært høye belastninger. Den spesielle stive konstruksjonen består av 

gjennomgående, loddrette avstivingstråder som er festet til de vannrette gjerdetrådene med en kraftig knute. De bølgete, 

vannrette trådene gir nettet en høy fleksibilitet slik at det oppspente gjerdet står flott, selv med en stor stolpeavstand. I 

forhold til vanlige nettgjerder kan det dermed spares gjerdestolper.

Vnr: 2509002
90cm/10/5
50 meter rulle

Vnr: 2512206
122cm/13/10
50 meter rulle

Vnr: 2518002
180cm/19/5
50 meter rulle

Vnr: 2515202
150cm/16/5
50 meter rulle

Vnr: 2512202
120cm/13/5
50 meter rulle

Spesifikasjoner
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Vnr: 2516007 LIGHT
160cm/15/8
100 meter rulle

Bruk:
• Fjærkre og smågriser
• Private hjem og hager


