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Dekorativt och luftigt  

Terndrup staket  120cm

Elegant och dekorativt 
Terndrup är för dig som vill ha ett 
elegant och underhållsfritt kvali-
tetsstaket. Med sin luftiga design 
går det delvis att se igenom Tern-
drup staketet, vilket ytterligare re-
ducerar skuggbildning, till fördel 
för beläggningar, gräs och växter.

Genomtänkt design
Terndrup staket är tillverkade av 
Karpatergran i hög kvalitet som är 
tryckimpregnerad och monterad 
med rostfria skruvar. De lodräta 
brädorna har rundad topp och är 
utförda med en dekorativ profil på 
framsidan. Brädorna mäter 80 x 
25 mm och tvärslåarna 70 x 25 
mm. Tvärslåarna är hyvlade med 
avsmalnande över- och undersida 
så att vatten lätt rinner av.

Justerbar port och grind
Till Terndrup staket hör en port 
och en grind i matchande de-
sign. Både port och grindar le-
vereras med ett robust nyckellås 
och Podas unika vinkelbeslag, 
som kan justeras i alla tre di-
mensioner. De justerbara vinkel-
beslagen säkerställer att låset 
inte hänger sig och att grinden 
alltid kan justeras till att stängas 
korrekt, även om träet ”arbetar”. 
Porten levereras med en solid, 
varmgalvaniserad skjutregel och 
sköldpaddor av ek. De tillhöran-
de grindstolparna har hyvlad yta 
och mäter 15 x 15 cm. Grindstol-
parna är försedda med fasade 
kanter och en dekorativ pyramid-
topp.

•  Elegant och dekorativ design 

•  Ökad säkerhet med solid,  
   låsbar konstruktion

•  Kan låsas med nycklar från   
   både in- och utsidan

•  Hög användarkomfort

•  Kraftiga, fullt justerbara 
 beslag

•  Lång livslängd
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Tekniske specifikationer

Artikelnummer
Grind

571101 Terndrup grind L100xH120cm

590181 Grindstolpe 15x15x250cm

59036 Beslagspaket Terndrup grind

55895 Locinox låspaket

Port

571103 Terndrup port L300xH120cm

590183 Grindstolpe 15x15x300cm

59037 Beslagspaket Terndrup port låg

2 x 59193 Sköldpadda enkel

59194 Sköldpadda dubbel

Staket

571202 Terndrup staket L180xH120cm

572405 Stolpe för 120cm Terndrup staket

57901 Beslag för Terndrup staket


