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Skogsgjerde

Poda er din naturlige partner 
når det gjelder inngjerding av 
juletrær, nyplantinger og dyr-
king i skogområder.

Alt du trenger
Poda lagerfører materialer til 
skogsgjerder, og derfor kan vi 
tilby rask levering av blant an-
net:

• Viltgjerder
• Trykkimpregnerte stolper
• Grinder med gitter

Profesjonell montering
I Poda tilbyr vi raskt og effektivt 
oppsett av alle typer skogsgjer-
der samt rydding av gjerdelinjer 

m.m. Vi rår over profesjonelt 
utstyr og terrenggående maski-
ner som kan komme frem selv i 
svært kupert terreng.

I ditt lokale Poda-senter er vi 
klar til å løse alle gjerdeoppga-
vene dine fra start til slutt. Kon-
takt oss for et uforpliktende til-
bud på skogsgjerde!

Gjerde til juletrær, nyplantinger og dyrkingsarealer

En profesjonell gjerdemonte-

ring med spesialmaskiner er 

rask og effektiv - og sikrer deg 

et solid ferdig resultat.
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Tekniske spesifikasjoner

Materialer til skogsgjerde
Poda lagerfører viltgjerder, trykkimpregnerte stolper og grinder med gitter, spesielt velegnet til 
skogsgjerde. Vi gir gjerne råd og veiledning om det rette materialvalget til din aktuelle gjerdeoppga-
ve - med øye for den ønskede styrken og levetiden på gjerdet. På den måten sikres du den beste 
gjerdeøkonomien. Nedenfor ser du eksempler på populære produkter til skogsgjerder.

i

Viltgjerde 140cm/11/15
Light
vnr. 2314002

Viltgjerde 140cm/11/15
Standard
vnr. 2314004

Viltgjerde 145cm/20/15
Haretett
vnr. 2314504

Viltgjerde 160cm/23/15
Haretett
vnr. 2316004

Lettvektsgrind med gitter
160 x 120 cm (hxb)
Varmgalvanisert
vnr. 521206

Skogsgjerdestolpe Ø6 x 200 cm
Trykimp. kl. A
vnr. 3706200

Skogsstängselstolpar Ø8 x 300 cm
Trykimp. NTR kl. A
vnr. 3708300

Poda Gjerdestolpe Ø14 x 250 cm
Trykimp. NTR kl. A
Norsk furu - 20 års garanti
vnr. 314250

Skogsgjerdestolpe Ø7 x 250 cm
Trykimp. kl. A
vnr. 3707250

Poda Gjerdestolpe Ø14 x 300 cm
Trykimp. NTR kl. A
Norsk furu - 20 års garanti
vnr. 314300Ø6  Ø7  Ø8  Ø14   Ø14

Lettvektsgrind med gitter
130 x 120 cm (hxb)
Varmgalvanisert
vnr. 521204

Lettvektsgrind med gitter
160 x 300 cm (hxb)
Varmgalvanisert
vnr. 523006

Lettvektsgrind med gitter
130 x 300 cm (hxb)
Varmgalvanisert
vnr. 523004


