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FaunaWood®

FaunaWood har utvecklats som 
ett miljövänligt alternativ till 
stängselstolpar i exotiska träslag 
och olika typer av impregnerat el-
ler kreosotbehandlat trä.

Impregnerad med bioharts
- 25 års garanti
FaunaWood tillverkas med en 
helt ny metod där furu modifie-
ras med bioharts.

Med hjälp av en så kallad py-
rolysteknik utvinns bioharts ur 
trärester. Därefter impregneras 
träet med detta bioharts under 
högt tryck.

Denna process gör FaunaWood 
extremt motståndskraftigt mot 
nedbrytning p.g.a. röta och 
svampangrepp. Poda Stängsel 
lämnar 25 års garanti på Fau-
nawood-stängselstolpar.

Hållbar och miljövänlig
FaunaWood är giftfritt och 100 % 
återvinningsbart. Gammalt Fau-
naWood kan även återanvändas 
för utvinning av nytt bioharts, 
vilket ger stängselstolparna en 
unik, miljövänlig livscykel.

Råmaterialet i FaunaWood-stol-
parna är europeisk furu, som har 

avbarkats och spetsats. Till skill-
nad från vanliga raka, frästa stol-
par genereras därför inte mycket 
avfall under tillverkningen. Fau-
naWood stolparna har ett natur-
ligt, rustikt uttryck som smälter 
väl in i naturen.

En miljövänlig stängselstolpe – 
för användning såväl i naturen 
som på andra platser där tonvik-
ten ligger på naturmaterial och 
lång livslängd.

Innovativ naturstängselstolpe
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Tekniska specifikationer 

Artikelnummer
FaunaWood stolpar

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

Stolpar av avbarkad furu.

Impregnerad med bioharts, utvunnen ur trärester.

Miljövänlig och återvinningsbar.

25 års garanti

Vi garanterar FaunaWood-stolparnas hållbarhet i 25 år från inköpsdatum. Denna garanti innebär i praktiken att vi byter 

stolpar som genomruttnat under garantitiden. Garantin omfattar endast stolpen, inte ev. montering eller följdskador. 

Efter 15 år minskar täckningen med 10 procentenheter per år. För dig innebär detta att om stolpen håller i 20 år får du 

en ny till halva priset.


