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Om du är på jakt efter ett klas-
siskt vitt häststaket för ridbanan 
eller inhägnaden är Dallas-sta-
ketet det perfekta valet. Detta 
exklusiva staket är tillverkat av 
vitt plastmaterial och därmed 
slipper du helt underhållsarbe-
te och ommålning. En mycket 
komplett och konkurrenskraftig 
staketlösning.

Dallas-staketet är känt för att 
hålla både form och färg. Slanor-
na kommer inte att börja ”hänga” 
och plastmaterialet är UV-sta-
bilt, och förblir därmed vitt. Poda 
Stängsel lämnar 10 års garanti 
på Dallas.

Kvalitet och säkerhet
Dallas är en ny design med vack-
ra och kraftfulla slanor som är in-
fällda i mitten av stolparna. Det-
ta ger ett elegant utseende som 

är 100 % identiskt från båda sid-
or. Staketstolparna är i full längd 
och monteras solitt i marken.

Staketet är robust och form-
stabilt, och dessutom flexibelt 
och fjädrande, vilket är en vik-
tig egenskap om ex. en häst 
oavsiktligt skulle springa in i 
det. Tillsammans med de släta 
ytorna ökar detta säkerheten för 
både människor och djur.

Staket och grindar
enligt önskemål
Dallas-staketets höjd och antal 
slanor kan anpassas efter dina 
behov. Som standard levereras 
staketet med 2 eller 3 slanor, 
och såväl enkel- som dubbel-
grindar finns som tillbehör. Av-
ståndet mellan de horisontella 
slanorna i grindarna matchar valt 
staket och därmed får din inhäg-

nad ett perfekt och harmoniskt 
utseende. 

För en felfri finish utan repor från 
lagerhantering etc. tillverkas och 
packas stolpar, slanor och grindar 
just för dig. Därför måste du för-
vänta dig lite längre leveranstid. 

Kontakta ditt närmaste Poda-cen-
ter om möjligheterna.

Dallas-ridbana med staket med 2 slanor 
och matchande dubbelgrind
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Tekniska specifikationer

Artikelnummer
Dallas stolpar för 2 slanor

28700:  Mellanstolpe 2H, 32cm

28701:    Hörnstolpe 2H, 32cm

28702:   Ändstolpe 2H, 32cm

28703:   T-stolpe 2H, 32cm

Dallas grindar för staket
med 2 slanor

287111:    Grind 305cm, 32cm

287122:  Grind 244cm, 32cm

287133:  Grind 203cm, 32cm

287144:  Grind 183cm, 32cm

287155:  Grind 153cm, 32cm

287166:  Grind 122cm, 32cm

Dallas stolpar för 3 slanor

28704:  Mellanstolpe 3H, 27cm

28705:  Hörnstolpe 3H, 27cm

28706:  Ändstolpe 3H, 27cm

28707:   T-stolpe 3H, 27cm

Dallas grindar för staket
med 3 slanor

28711:   Grind 305cm, 27cm

28712:  Grind 244cm, 27cm

28713:  Grind 203cm, 27cm

28714:  Grind 183cm, 27cm

28715:  Grind 153cm, 27cm

28716:  Grind 122cm, 27cm

Dallas slanor och hättor

28723:   Slana 3,8x14x500cm

28724:  Slana 3,8x14x250cm

28721:   Stolphätta 12,7x12,7cm

28718:   Ändhätta för slana

Tillbehör till grindmontering

28728:  Stolpe utan hål

28719:  Grindstolpe av trä (för 28728) 

28717:  Hållare till slana

28708: Grindspärrar set 60cm, svart

28709: Grindlås set, svart

28710:  Gångjärn set, svart

“2H” och “3H” indikerar 2 eller 3 hål för slanor. “27cm” och “32cm” anger det vertikala avståndet mellan slanor / hål.

Dallas tillverkas och förpackas på beställning - kontakta Poda för aktuell leveranstid.

Monteringstillbehör visas inte. Kontakta ditt Poda Center för professionell rådgivning och montering.

Dallas staket med 2 slanor

Dallas staket med 3 slanor


