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Derby

VIT OCH ELEGANT  underhållsfritt staket

Detta exklusiva stängsel är tillver-
kat av UV-stabiliserad och genom-
färgad ren ny PVCu, och därmed 
slipper
du underhåll.

Derby levereras som standard med 
2 läkter i 120 cm höjd och 3 läkter 
i 140 cm höjd. Andra lösningar kan
erbjudas.

Derby-stängslet är vårt häststäng-
sel i toppklass. Förutom det ex-
klusiva utseendet säkerställer en 
omsorgsfull montering ett mycket 
stabilt stängsel som kommer att 
hålla i många år framöver.

Derby-stolparna är konstruerade 
med en genomgående kammare 
som fylls med armerad betong. 
Alternativt monteras stolparna på 

utsidan av neddrivna Poda-stolpar 
i tryckimpregnerad norsk furu.

Derby-stolpar och -läkter är till-
verkade med en godstjocklek på 3 
mm, och därmed klarar stängslet 
av vikten av en vuxen person som 
sitter på läkterna.

Detta stängsel är känt för att ”hål-
la formen” och omfattas av 15 års 
garanti.

”Vi fick monterat vårt vita Poda 
Derby-stängsel här på stuteriet för 
över 20 år sedan och ridbanan har 
använts flitigt sedan dess. Stäng-
slet är fortfarande snyggt och un-
derhållsarbetet har varit minimalt 
– det var definitivt rätt val av klas-
siskt vitt häststängsel.”

Kristine Munch Sinding
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Tekniska specifikationer 

Artikelnummer

Design av en grind över 2 meter

Derby grind

285100: 100 cm 

285150: 150 cm 

285200: 200 cm 

285300: 300 cm 

285400: 400 cm 

Derby port

285210: 200 cm 

285310: 300 cm 

285410: 400 cm 

285610: 600 cm 

285810: 800 cm 

Stolp och slanor

28400: 400 cm slana

28120: 120 cm stolpe (2S*)

28150: 150 cm stolpe (3S*)

28121: Toppar för stolpe

Tryckimpregnerad stolpar

308175: Stolpe Ø8x175cm (2S*)

308200: Stolpe Ø8x200cm (3S*)

Beslag för grindar är inkluderad. 
Leveranstiden är cirka 6-7 veckor - kontakta din lokala återförsäljare.
*: 2S är till Derby stängsel med 2 slanor och 3S är till Derby stängsel med 3 slanor.


