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Country House, ek

Klassisk grind i ek
Ek används ofta som en sym-
bol för styrka och stabilitet, och 
virket är känt för att vara hårt, 
robust och hållbart, även när 
det utsätts för fukt. Det är inte 
konstigt att eken kallas ”trädens 
konung”. 

Nu kan du också få våra kända 
”Country House”-grindar i ek: 
en grindserie som tillverkas en-
ligt stolta hantverkstraditioner.

Ek är naturligt hållbar, vilket 
gör den till ett miljövänligt al-
ternativ till tryckbehandlat trä 
och exotiska träslag från andra 
delar av världen. Precis som allt 

trä som används utomhus bör 
ek behandlas regelbundet med 
träolja för att behålla sitt attrak-
tiva utseende.

Country House-grindar är sär-
skilt attraktiva som grindöpp-
ningar och är idealiska för ett 
ingångsparti. Denna starka 
grindkonstruktion är också 
lämplig för montering av auto-
matik.

Grindarna har en höjd på 112 cm 
och har en solid konstruktion 
med 5 tvärgående slanor/reglar 
och snedsträvor. De är monte-
rade med skruvar av rostfritt 

stål med platta huvuden. 

För de tunga, vackra ekgrin-
derna rekommenderar vi våra 
robusta grindstolpar i ek. Stol-
parna har fasade kanter och 
pyramidformade toppar och 
harmonierar vackert med grin-
derna.

Grindarna monteras med ro-
busta beslag. Välj helt enkelt 
ett Poda beslagspaket med 
gångjärn och tappar för anting-
en en liten eller stor grind samt 
önskad låsanordning.
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Grindar
Varunr. 50123: 120 cm

Varunr. 50183: 180 cm

Varunr. 50243: 240 cm

Varunr. 50303: 300 cm

Varunr. 50363: 360 cm

Tekniska specifikationer

Varunummer
Beslagspaket
Varunr. 59025: Beslagspaket för liten enkelgrind

Varunr. 59026: Beslagspaket för stor enkelgrind                    

Grindblad från och med 240 cm räknas som 

”stora”. Beslagspaketen innehåller allt för 

grindmontering, utom låsanordning (valfria).

Grindstolpe i ek
Varunr. 590192: 14x14x250 cm

B: 120 cm  H: 112 cm B: 240 cm  H: 112 cm

B: 180 cm  H: 112 cm B: 300 cm  H: 112 cm

B: 360 cm  H: 112 cm


