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Poda Multinet®

Multinet – Styrka, miljö och ekonomi
Det unika Poda Multinet är en mycket kraftig nätstängseltyp som med fördel kan användas till bl.a. 
säkerhetsstängsel, robusta rastgårdar för hundar och som “kombistängsel” om du har många olika typer 
av djur i samma inhägnad. 

Poda Multinet är ett spännande alternativ till traditionella säkerhetsstängsel med maskinflätverk, och 
det smälter elegant och diskret in i omgivningarna.

Multinet är konstruerat med mycket kraftiga horisontella och vertikala trådar som är fixerade med en 
speciell knut i varje enskild korsknut! Maskstorleken är bara 50x100 mm, och därmed är stängslet 
mycket svårt att klättra i och ger en inhägnad med stor säkerhet.

Multinet kan dessutom monteras på trästolpar, ex. miljöcertifierade Poda Ekostolpar, om du vill ha en 
speciellt naturlig och miljövänlig stängsellösning!

Specifikationer
• Starkaste kvaliteten av high tensile-stål
• Kanttråd Ø 2,5 mm
• Horisontella trådar Ø 2,5 mm
• Vertikala trådar Ø 2,5 mm
• Varmgalvaniserat 250 g/m²
• Vågiga horisontella trådar
• Genomgående vertikala trådar
• Rullängd 50 meter 

Professionellt utförd montering
Poda monterar gärna ditt nätstängsel. Vi förfogar över maskiner och utrustning som säkerställer snabb, 
effektiv och korrekt montering. Kontakta oss för råd och vägledning!
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Maskstorlek 5 x 10 cm 

Användning: 
• Hundar, katter, fjäderfä 
• Privata bostäder och trädgårdar 
• Industrier 
• Bra alternativ till trådnät 

Maskstorlek 10 x 10 cm
 
Användning: 
• Hundar, får och getter 
• Privata bostäder och trädgårdar
• Industrier 
• Bra alternativ till trådnät

Multinet
• Starkaste kvaliteten  

av high tensile-stål
• Horisontella trådar Ø 2,5 mm
• Vertikala trådar Ø 2,5 mm
• Vågiga horisontella trådar
• Genomgående vertikala trådar
• Varmgalvaniserat min. 230 g/m² (EN 

10244-2:2009) 

Poda Multinet är tillverkat av high tensile-stål och tål mycket höga belastningar. Den speciella styva konstruktionen består 

av genomgående vertikala uppstyvningstrådar som är fastsatta i de horisontella stängseltrådarna med en speciell knut. De 

vågiga, horisontella trådarna ger nätet stor flexibilitet, vilket gör att stängslet står stadigt även vid stort stolpavstånd. Jäm-

fört med vanliga nätstängsel kan det sparas in på både stolpar och monteringstid.

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

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

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

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

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

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

Användning:
• Fjäderfä och smågrisar 
• Privata bostäder och trädgårdar


