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SOLITT OCH ELEGANT 

v223

Colorado är ett elegant slan-
staket i impregnerad furu med 
slanorna infällda i stolparna. 
Därmed är stängslet lika vackert 
från båda sidor och designen har 
även säkerhetsmässiga fördelar 
tack vare avsaknaden av utskju-
tande stolpar.

Colorado-slanorna har dimensio-
nen 5 x 10 cm och är avrundade 
upp- och nertill. Vackra att se på 
och behagliga och säkra att vid-
röra.

De runda stolparna har en dia-
meter på 12 cm och är försed-

da med exakta utfräsningar för 
slanorna. Poda ger 20 års ga-
ranti på stolpar och slanor som 
är impregnerade i NTR-klass A.

Brun- eller grönimpregnerat
Som ett alternativ till den väl-
kända gröna impregneringsfär-
gen kan Colorado-staketet leve-
reras impregnerat med brun färg 
mot ett mindre pristillägg.

Observera att detta är en färgad 
impregnering. Med tiden kom-
mer staketet att få en naturlig 
grå patina, precis som annat 
obehandlat utomhusträ.

Man kan istället välja att un-
derhålla staketet med t.ex. 
träskyddsmedel. 

Colorado-staketet finns antingen som 
grön- eller brunimpregnerat.
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Slana, tryckimpregnerad

356300  Colorado slana, 300 cm

Stolpar för staket med 2 slanor

356210   Colorado 2-hål mellanstolpe, 200 cm

356211    Colorado 2-hål ändstope, 200 cm 

356212   Colorado 2-hål hörnstolpe, 200 cm

356213   Colorado 2-hål T-stolpe, 200 cm

356214   Colorado 2-hål 1/2-stolpe, 200 cm

Stolpar för staket med 3 slanor

356310   Colorado 3-hål mellanstolpe, 225 cm 

356311    Colorado 3-hål ändstolpe, 225 cm 

356312   Colorado 3-hål hörnstolpe, 225 cm

356313   Colorado 3-hål T-stolpe, 225 cm

356314   Colorado 3-hål 1/2-stolpe, 225 cm

Tekniska specifikationer

Artikelnummer

Kontakta ditt Poda Center för professionell rådgivning och montering.

Tillverkat av europeisk furu

Tryckimpregnerat i NTR-klass A

Grönimpregnerat eller brunimpregnerat (brunimpregnerat levereras mot ett pristillägg)

Stolpar: Runda Ø12 cm. Frästa hål för 2 eller 3 Colorado-slanor

Slanor: Hyvlade och slipade med rundade kanter, 10 x 5 x 300 cm

Stolpavstånd: 3 meter

Avstånd slanor på 2-slanors staket (från stolpens topp till topp av slanor): 10 och 65 cm

Avstånd slanor på 3-slanors staket (från stolpens topp till topp av slanor): 10, 50 och 90 cm

Vägledande höjder: Upp till 120 cm (staket med 2 slanor), upp till 140 cm (staket med 3 slanor)
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Slana, tryckimpregnerad (brunfärgad)

356305  Colorado slana, 300 cm

Stolpar för staket med 2 slanor, tryckimpr. (brunfärgad)

356215   Colorado 2-hål mellanstolpe, 200 cm

356216   Colorado 2-hål ändstope, 200 cm 

356217   Colorado 2-hål hörnstolpe, 200 cm

356219   Colorado 2-hål T-stolpe, 200 cm

356218   Colorado 2-hål 1/2-stolpe, 200 cm

Stolpar för staket med 3 slanor, tryckimpr. (brunfärgad)

356315   Colorado 3-hål mellanstolpe, 225 cm 

356316   Colorado 3-hål ändstolpe, 225 cm 

356317   Colorado 3-hål hörnstolpe, 225 cm

356318   Colorado 3-hål T-stolpe, 225 cm

356319   Colorado 3-hål 1/2-stolpe, 225 cm

Colorado slanor


