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Terndrup, 120 cm

Dekorativt og til at se igennem
Elegant og dekorativt
Terndrup stakit er for dig, der øn-
sker at et elegant kvalitetshegn, 
der ikke kræver vedligeholdelse. 
Med sit luftige design er Terndrup 
stakit delvist til at se igennem, 
hvilket endvidere reducerer skyg-
gedannelser til glæde for belæg-
ninger, græs og bede.

Gennemtænkt design
Terndrup stakit er fremstillet af 
Karpatergran i høj kvalitet, der er 
trykimprægneret og samlet med 
rustfri skruer. De lodrette bræd-
der er runde i toppen og udført 
med en dekorativ profil på forsi-
den. Brædderne måler 80 x 25 
mm og løsholterne 70 x 25 mm. 

Løsholterne er høvlet med skrå 
over- og underside, så vand let 
løber af.

Justerbar port og låge
Til Terndrup stakit hører en port 
og en låge i matchende design. 
Både port og låge leveres med en 
robust nøglelås og Podas unikke 
vinkelbeslag, der kan justeres i 
tre plan. De justerbare vinkelbe-
slag sikrer, at lågen ikke sætter 
sig, og at lågen altid kan justeres 
til at lukke korrekt, selvom træet 
”arbejder”. Porten leveres endvi-
dere med en solid, varmgalvani-
seret skudrigel og skildpadder i 
egetræ. De tilhørende bærestol-
per har høvlet overflade og måler 

15 x 15 cm. Bærestolperne er end-
videre forsynet med fasede kan-
ter og en dekorativ pyramidetop.

• Elegant og dekorativt design

• Øget sikkerhed med solid, 

låsbar konstruktion.

• Kan låses med nøgle både 

inde- og udefra.

• Høj betjeningskomfort

• Kraftige, fuldt justerbare beslag

• Lang holdbarhed
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Låge

571101 Terndrup låge L100 x H120cm

590181 Bærestolpe 15 x 15 x 250cm

59036 Beslagpakke Terndrup låge

55895 Locinox låsepakke

Port

571103 Terndrup port L300 x H120cm 

590183 Bærestolpe 15 x 15 x 300cm 

59037 Beslagpakke Terndrup port lav 

2 x 59193 Skildpadde enkelt

59194 Skildpadde dobbelt

Stakit

571202 Terndrup stakit L180 x H120cm

572405 Stolpe til Terndrup stakit

57901 Beslag til Terndrup stakit

Tekniske specifikationer

Varenumre


