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Poda Gjerdestolpe

Det sikre valget

Vanlig furu:
Tvilsom kvalitet og 
holdbarhet.

Norsk skogfuru:
Beste kvalitet.
20 års garanti.

Tre er ikke bare tre
40 års erfaring med gjerder 
og gjerdestolper har vist oss 
at det er forskjell på tre.

Poda Gjerders trykkimpreg-
nerte gjerdestolper er frem-
stilt av norsk skogfuru. Årsa-
ken er at dette treet vokser 
sakte i det kalde nordiske 
klimaet, så årringene ligger 
tett. Det betyr at treet både 
blir sterkere enn vanlig furu 
og har en stor naturlig mot-
standsdyktighet overfor råte 
og sopp. 

Den norske skogfuruen står 
lenger i skogen før den kan 
felles, og det gjør dette treet 
litt dyrere i innkjøp - til gjen-

gjeld får gjerdet ditt en be-
tydelig lenger levetid og blir 
dermed billigst på lang sikt.

Trykkimpregnert i beste 
kvalitet
Poda Gjerdestolper er trykk- 
impregnert i NTR klasse A 
og leveres med 20 års ga-
ranti.

Når du kjøper Poda Gjerde-
stolper, er det også kjekt å 
vite at træet er behandlet på 
et av Europas mest moder-
ne og miljøvennlige impreg-
neringsverk.

Miljøvennlig bortskaffelse 
Kassert trykkimpregnert tre
er giftig og skal leveres til 

godkjent behandling. Hvis 
det dreier seg om større par-
tier gamle trykkimpregnerte 
gjerder, kan Poda etter avta-
le sørge for bortskaffelse og 
forbrenning på miljøgodkjent 
anlegg til en fornuftig pris.

20 ÅRS
GARANTI
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Tekniske spesifikasjoner

Varenumre

Hvorfor furu og ikke gran?
Podas gjerdestolper er fremstilt i 
norsk skogfuru som egner seg spesi-

elt godt til impregnering.

Furu kan oppta 3-4 ganger mer impregne-
ringsmiddel enn gran, og impregneringen 
trenger helt inn til kjernetreet. Motstandsdyk-
tigheten mot råte er derfor betydelig bedre.

Furu:
Impregneringen trenger helt inn til kjernetreet.
20 års garanti!

Gran:
Impregneringen trenger bare ca. 2 mm inn. 
Ingen garanti!

Runde stolper: 
Kjernetreet er omgitt av impregnert splintved. 
20 års garanti!

Kantede stolper:
Kjernetreet er bare litt eller slett ikke beskyttet. 
Ingen garanti!

Podas gjerdestolper er runde og drei-
de slik at kjernetreet er omsluttet av 

den impregnerte splintveden. 

Derimot er kjernetreet i kantede, sagde gjer-
destolper ofte utilstrekkelig beskyttet eller 
helt blottlagt. Derfor råtner kantede stolper 
betydelig raskere.

Hvorfor runde stolper?

Materiale: Norsk skogfuru
Impregnering: NTR kl. A
Fremstilling: Sylinderdreid med spiss ende og avfaset topp
Standarddimensjoner: Ø 6-175 cm - Ø 14-350 cm, se varenumre nedenfor

Poda Gjerdestolpe Ø6 cm
Vnr. 306175: 175 cm

Poda Gjerdestolpe Ø8 cm
Vnr. 308150: 150 cm
Vnr. 308175: 175 cm
Vnr. 308200: 200 cm
Vnr. 308250: 250 cm

Poda Gjerdestolpe Ø10 cm
Vnr. 310200: 200 cm
Vnr. 310250: 250 cm
Vnr. 310300: 300 cm

Poda Gjerdestolpe Ø12 cm
Vnr. 312200: 200 cm
Vnr. 312300: 300 cm

Poda Gjerdestolpe Ø14 cm
Vnr. 314200: 200 cm
Vnr. 314250: 250 cm
Vnr. 314300: 300 cm
Vnr. 314350: 350 cm


