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Country House, hårdträ

Stilren design
Ska det vara exklusivt och smak-
fullt så är Country House-grindar-
na rätt val. Grindarna är utförda 
i högsta kvalitet och känneteck-
nas av de 5 tvärgående läktarna. 
Dessa grindar passar väl in i alla 
typer av landskap.

Country House-grindarna är utför-
da i tropiskt hårdträ. Grindarna är  
ett utmärkt val för din entré och 
är fantastiska som ledöppningar. 
Den robusta grindkonstruktionen 
är dessutom perfekt för monte-
ring med automatik.

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

struktion med robusta strävor och 
5 tvärgående läktar. Fogarna är 
utförda med rostfria bultar med 
platta huvuden. 

Till dessa snygga grindar rekom-
menderar vi våra fyrkantiga grind-
stolpar i hårdträ med pyramid-
formad topp. Till grindarna fås 
kompletta beslagspaket med allt 
du kan tänkas behöva. 
Du kan dessutom komplettera 
din entré med ett kompletterings-
stängsel som matchar Country 
House-grindarna.

Country House levereras även i 
tryckimpregnerat utförande.

Perfekta för portautomatik. Här 
visade med nedgjutningsmotor.

Låsbult för trägrindar: Säker-
hetslåsanordning som monteras 
inuti grindramen. Kan låsas med 
hänglås.



vi stängslar Sverige

www.poda.se

Med reservation för produktändringar och tryckfel

Grindar
Artnr. 50120: 120 cm

Artnr. 50180: 180 cm

Artnr. 50240: 240 cm

Artnr. 50300: 300 cm

Artnr. 50360: 360 cm

Tekniska specifikationer

Artikelnummer
Beslagspaket och låsbultar
Artnr. 59021: Beslagspaket A, för liten enkelgrind

Artnr. 59022: Beslagspaket B, för liten port

Artnr. 59023: Beslagspaket C, för stor enkelgrind

Artnr. 59024: Beslagspaket D, för stor port

Artnr. 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 säkerhetslåsanord-

ning. Se även produktblad: “Beslag för trägrindar”. 

FSC®-certifierade grindstolpar
Artnr. 59012: 12x12x225 cm i hårdträ

Artnr. 59014: 14x14x225 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 kommer 
från ansvarsfullt skötta skogar 
och är certifierat i enlighet med 
Forest Stewardship Counsils 
regler.

Poda Stängsel är certifierad
distributör av FSC-märkt trä.


