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Country House, hårdttræ

Stilrent design
Skal det være eksklusivt og smag-
fuldt, så er Country House lågerne 
det rette valg. Lågerne er udført i 
højeste kvalitet, og kendes på de 
5 tværgående lægter. Disse låger 
falder flot ind i ethvert landskab.

Country House lågerne udført i 
tropisk hårdttræ er et fremragen-
de valg til dit indgangsparti, og er 
prægtige som ledåbninger. Den 
kraftige lågekonstruktion er des-
uden velegnet til montering med 
automatik.

Tilbehør til alle behov
Country House lågerne har en 
højde på 112 cm og er en solid 

konstruktion med kraftige skrå-
stivere og 5 tværgående lægter. 
Samlingerne er udført med rustfri 
bolte med flade hoveder. 

Til disse flotte låger anbefaler vi 
vores firkantede hårdttræs-bære-
stolper med pyramideformet top. 
Til lågerne fås komplette beslag-
pakker med alt, hvad du behøver. 
Du kan desuden fuldende dit ind-
gangsparti med et supplerings-
hegn, der matcher Country House 
lågerne.

Country House leveres også i tryk-
imprægneret udførelse.

Velegnet til portautomatik. Her vist 
med nedstøbningsmotor.

Låsebolt til trælåge: Sikkerhedsluk-
ketøj, der monteres indeni lågeram-
men. Kan aflåses med hængelås.
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Låge
Vnr. 50120: 120cm

Vnr. 50180: 180cm

Vnr. 50240: 240cm

Vnr. 50300: 300cm

Vnr. 50360: 360cm

Tekniske specifikationer

Varenumre
Beslagpakker og låsebolt
Vnr. 59021: Beslagpakke A, til lille enkeltlåge

Vnr. 59022: Beslagpakke B, til lille port

Vnr. 59023: Beslagpakke C, til stor enkeltlåge

Vnr. 59024: Beslagpakke D, til stor port

Vnr. 59121: Låsebolt til trælåge (ekstra)

Lågeblade fra og med 240cm regnes som “store”.
Beslagpakkerne indeholder alt til lågemontering.
Låsebolt til trælåge er ekstra sikkerhedslukketøj.
Se også produktblad: “Beslag til trælåger”. 

FSC® certificerede bærestolper
Vnr. 59012: 12x12x225cm i hårdttræ
Vnr. 59014: 14x14x225cm i hårdttræ

Træet i bærestolperne kommer 
fra ansvarligt drevne skove, og 
er certificeret i overensstem-
melse med Forest Stewardship 
Counsils® regler.

Poda Hegn er certificeret distri-
butør af FSC-mærket træ.

Suppleringshegn i hårdttræ
Vnr. 59007: Pæl, 90x90mm, længde 200cm
Vnr. 59002: Lægte, 24x74mm, længde 215cm


