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Derby

HVIT ELEGANSE  vedlikeholdsfritt i kunststoff

Dette eksklusive gjerdet er frem-
stilt av UV-stabilisert og gjennom-
farget ren ny PVCu, så du unngår 
vedlikeholdelse.

Derby leveres som standard med 2 
lekter i 120 cm høyde og 3 lekter i 
140 cm høyde. Andre løsninger kan 
tilbys.

Derby-gjerdet er vårt hestegjerde i 
toppklasse. Ut over det eksklusive 
utseendet, sikrer en grundig mon-
tering et virkelig stabilt gjerde som 
holder i mange år fremover.

Derby-stolpene er konstruert med 
et gjennomgående kammer som 
fylles med armert betong. Alterna-
tivt monteres stolpene utenpå ne-
drammede Poda-stolper i trykkim-
pregnert, norsk skogfuru.

Derby-stolper og -lekter er utført 
med 3 mm godstykkelse, så gjer-
det kan bære vekten av en voksen 
person som sitter på lektene.

Dette gjerdet er kjent for å «holde 
formen» perfekt og er omfattet av 
15 års garanti.

“Vi fikk montert vårt hvite Poda 
Derby-gjerde her på stutteriet for 

over 20 år siden, og ridebanen har 
vært flittig brukt siden.
Gjerdet står stadig flott, og vedlike-
holdelsen har vært minimal – det 
var helt klart det rette valget til et 
klassisk, hvitt
hestegjerde.”

Kristine Munch Sinding
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Tekniske spesifikasjoner

Derby grinder

285100: 100 cm

285150: 150 cm

285200: 200 cm

285300: 300 cm

285400: 400 cm

Varenumre
Derby porter

285210: 200 cm

285310: 300 cm

285410: 400 cm

285610: 600 cm

285810: 800 cm

Stolper og lekter

28400: 400 cm lekte

28120: 120 cm stolpe (2L*)

28150: 150 cm stolpe (3L*)

28121: Topp til stolpe

Trykkimpregnert stolper

308175: Stolpe Ø8x175cm (2L*)

308200: Stolpe Ø8x200cm (3L*)

Design av grind over 2 meter

Beslag til grinder og porter er inkludert. 

Leveringstid er ca. 6-7 uker - Kontakt ditt lokale Poda-senter for nøyaktig leveringstid.

*: 2L er til Derby gjerde med 2 lekter og 3L er til Derby gjerde med 3 lekter.


