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Självstängande grind

En klassisk självstängan-
de grind är lösningen när 
människor enkelt ska kunna 
passera, men du samtidigt 
vill vara säker på att grin-
den förblir stängd för djuren. 
Denna solida och praktiska 
modell från Poda Stängsel är 
perfekt för självstängande led 
i stängsel runt naturskydds-
områden och andra områden 
med mycket trafik. 

För både djur och barn
De tättsittande räckena gör 
svänggrindarna lämpliga för 

instängsling av de flesta ty-
per av djur, inklusive får med 
lamm, samt stängsel för 
hundrastplatser. Dessutom 
uppfyller avståndet mellan 
räckena kravet på grindar som 
används för förskolor och lek-
platser. Med sitt sågade, lite 
råa utseende är grinden där-
för också perfekt för stängsel 
runt naturförskolor.

Bra miljöprofil
De självstängande grindarna 
från Poda tillverkas antingen 
av obehandlad, FSC®-certi-

fierad gran eller obehandlad 
ek. Gemensamt för båda ver-
sioner är hållbarhet, förutsatt 
att de hålls fria från jorden. 
Regnvatten rinner dessutom 
snabbt av de lutande ytorna. 

Fogarna är gjorda med rost-
fria skruvar och bultar. Grin-
den monteras med ett litet 
Poda-toppstängsel överst och 
nederst.

Säkerställer att grinden alltid är stängd för djuren
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Självstängande grind
Artnr. 51127:  Självstängande grind av obehandlad FSC®-certifierad rödgran
Artnr. 50127:  Självstängande grind av obehandlad ek

Gångjärn
Artnr. 59020:  Litet toppgångjärn

Rekommenderas för både grindens topp och botten.
Levereras med skruvar och bultar.

Tappar
Artnr. 59061:  Standardtapp, 20x150 mm, modell för inskruvning
Artnr. 59051:  Supertapp, 20x275 mm, genomgående modell
Artnr. 5904:  Tapp på monteringsplatta, för 4 skruvar eller bultar

Tekniska specifikationer

Artikelnummer

Träet i den FSC-certifierade produk-
ten kommer från ansvarsfullt skogs-
bruk och är certifierat i enlighet 
med Forest Stewardship Counsils® 
regler.

Poda Stängsel är certifierad
distributör av FSC-märkt trä.

Längd: 120 cm 
Höjd: 100 cm 
Godstjocklek: 70 mm


