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Poda Stängselstolpe

Det säkra valet

Vanlig furu:
Tveksam kvalitet 
och hållbarhet.

Nordisk furu:
Högsta kvalitet.
20 års garanti.

Trä är inte bara trä
40 års erfarenhet av stängsel 
och stängselstolpar har visat 
oss att det är skillnad på trä 
och trä.

Poda Stängsels tryckimpreg-
nerade stängselstolpar är till-
verkade av nordisk furu. Skälet 
till detta är att detta trä växer 
långsamt i det kalla nordiska 
klimatet, och därmed ligger 
årsringarna tätt. Det innebär 
att träet både blir mer robust 
än vanlig furu och har en stor 
naturlig motståndskraft mot 
röta och svamp. 

De nordiska furorna ska stå 
längre i skogen innan de kan 

fällas, vilket bidrar till att göra 
detta trä lite dyrare i inköp – 
men i gengäld får ditt stäng-
sel en betydligt längre livstid, 
och är därmed billigare på 
sikt.

Tryckimpregnerad i högsta 
kvalitet
Alla Poda Stängselstolpar är 
tryckimpregnerade i NTR-
klass A och levereras med 20 
års garanti.

När du köper tryckimpregne-
rat trä hos Poda är det ock-
så tryggt att veta att det är 
behandlat på ett av Europas 
modernaste och mest miljö-
vänliga impregneringsverk.

Miljövänlig bortskaffning 
Kasserat tryckimpregnerat trä 
är giftigt och ska därför läm-
nas in för godkänd bearbet-
ning. Rör det sig om större 
partier gamla tryckimpregne-
rade stängsel kan Poda efter 
avtal sköta bortskaffning och 
förbränning i en miljögodkänd 
anläggning till en rimlig kost-
nad.

20 ÅRS
GARANTI
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Tekniska specifikationer

Poda Stängselstolpe Ø6 cm
Artnr. 306175: 175 cm

Poda Stängselstolpe Ø8 cm
Artnr. 308150: 150 cm
Artnr. 308175: 175 cm
Artnr. 308200: 200 cm
Artnr. 308250: 250 cm

Artikelnummer
Poda Stängselstolpe Ø10 cm
Artnr. 310200: 200 cm
Artnr. 310250: 250 cm
Artnr. 310300: 300 cm

Poda Stängselstolpe Ø12 cm
Artnr. 312200: 200 cm
Artnr. 312300: 300 cm

Poda Stängselstolpe Ø14 cm
Artnr. 314200: 200 cm
Artnr. 314250: 250 cm
Artnr. 314300: 300 cm
Artnr. 314350: 350 cm

Varför furu och inte gran?
Podas stängselstolpar är tillverkade 
i nordisk furu som är särskilt lämplig 

för impregnering.

Furu kan absorbera 3-4 gånger mer impreg-
neringsmedel än gran och impregneringen 
tränger ända in i kärnveden. Motståndskraften 
mot röta är därför betydligt bättre.

Furu:
Impregneringen tränger ända in till kärnveden. 
20 års garanti!

Gran:
Impregneringen tränger bara in ca 2 mm.
Ingen garanti!

Runda stolpar: 
Kärnveden är omgiven av impregnerad splintved. 
20 års garanti!

Kantiga stolpar:
Kärnveden är bara lite skyddad eller helt oskyddad. 
Ingen garanti!

Podas stängselstolpar är runda och 
svarvade så att kärnveden omsluts 

av den impregnerade splintveden. 

Kärnveden i kantiga och sågade stängselstol-
par däremot är ofta otillräckligt skyddad eller 
helt blottad. Därför ruttnar kantiga stolpar be-
tydligt snabbare. 

Varför runda stolpar?

Material: Nordisk furu
Impregnering: NTR-kl. A
Utförande: Cylindersvarvade, med spetsig ände och avfasad topp
Standarddimensioner: Ø6-175 cm - Ø14-350 cm, se artikelnummer nedan


