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Country Ranger, hårdträ

Klassisk stil
Country Ranger är designade i den 
klassiska engelska stilen. 

Country Ranger är vår mest exklu-
siva grindserie och kännetecknas 
av det karakteristiska ”hornet”. 
Grindarna kan både monteras 
som enkelgrind eller port och bil-
da ramen runt en otroligt snygg 
entré till din fastighet. Country 
Ranger-grindarna är perfekta för 
montering med portautomatik. 
Grindarna kan dessutom användas 
som en snygg öppning i trädgården 
eller hagen.

Tillbehör för alla behov
Country Ranger-grindarna har en 
höjd på 112 cm och är en solid kon-

struktion med robusta strävor och 
5 tvärgående läktar. Fogarna är ut-
förda med rostfria bultar med plat-
ta huvuden. 

Som grindstolpar rekommenderar 
vi våra exklusiva grindstolpar i 
hårdträ med pyramidformad topp. 
Till grindarna fås dessutom be-
slagspaket med allt du kan tänkas 
behöva. 

Som en snygg avslutning vid sidan 
av grindarna fås ett matchande 
kompletteringsstängsel i samma 
design och utförande som grindar-
na.

Perfekta för portautomatik. Här 
visade med nedgjutningsmotor.

Låsbult för trägrindar: Säker-
hetslåsanordning som monteras 
inuti grindramen. Kan låsas med 
hänglås.
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Grindar
50121: 120 cm
50181: 180 cm
50210: 210 cm 
50241: 240 cm
50301: 300 cm
50361: 360 cm

Grindbladen levereras vän-
sterhängda som standard. 
Till portar kan även spegel-
vända högerhängda grindar 
levereras.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer
Beslagspaket och låsbultar
59025: Beslagspaket för liten enkelgrind
59026: Beslagspaket för stor enkelgrind                    
59121: Låsbult för trägrindar (extra)

Grindblad från och med 240 cm räknas som 
”stora”.
Beslagspaketen innehåller allt för grindmontering.
Låsbult för trägrindar är en extra säkerhetslå-
sanordning. Se även produktblad: “Beslag för 
trägrindar”.

FSC®-certifierade grindstolpar
59012: 12x12x225 cm i hårdträ
590182: 15x15x250 cm i hårdträ

Kompletteringsstängsel i hårdträ
Artnr. 59007: Stolpar, 90x90 mm, längd 200 cm
Artnr. 59002: Läktar, 24x74 mm, längd 215 cm

Träet i grindstolparna kom-
mer från ansvarsfullt skötta 
skogar och är certifierat i en-
lighet med Forest Stewards-
hip Councils regler. 

Poda Stängsel är certifierad 
distributör av FSC-märkt trä.

Grindlås

Olika alternativ för grind-
lås. Välj din föredragna 
grindlås för din grind.
(Tillbehör)

Fallregel för trägrind             Säkerhets skjutregel

Grindlås med kedja/krampa  Fjäderlås          

Säkerhets fallregel                 


