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Klappgrind

En klassisk klappgrind er løsningen når det 
skal være enkel gjennomgang for mennes-
ker og du vil være sikker på at grinden forblir 
stengt for dyrene. Denne solide og praktiske 
modellen fra Poda Gjerder er ideell som selv-
lukkende grind i gjerder rundt landskapsvern-
områder og andre steder hvor det er mange 
besøkende. 

Til både dyr og barn
De tettsittende balustrene gjør klappgrinden 
godt egnet til inngjerding av de fleste typer 
dyr, herunder sauer med lam, samt gjerder 
til hundeskoger. Dessuten overholder balus-
teravstanden lovkravet til grinder som brukes 
til barnehager og lekeplassarealer. Med sitt 

sagskårne, litt rå utseende er klappgrinden 
også velegnet til gjerder rundt naturbarneha-
ger.

God miljøprofil
Klappgrinden er fremstilt av ubehandlet 
FSC®-sertifisert rødgran fra Karpatene og har 
derfor en god miljøprofil.
Samlingene er fremstilt med rustfrie skruer 
og bolter, og da gran ikke tiltrekker seg vann, 
har grinden en god holdbarhet så lenge den 
unngår kontakt med jorden. Regnvann renner 
dessuten raskt vekk fra de skrå flatene.

Klappgrinden monteres med et lite Poda 
topphengsel øverst og nederst.

Sikrer at grinden alltid er stengt for dyrene
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Klappgrind
Vnr. 51127: Klappgrind, FSC®

Hengsler
Vnr. 59020: Lite topphengsel

Anbefales både til klappgrindens topp og bunn. 
Leveres med skruer og bolter.

Stabler
Vnr. 59061: Standard stabel, 20x150 mm, modell til innskruing
Vnr. 59051: Superstabel, 20x275 mm, gjennomgående modell
Vnr. 5904: Stabel på monteringsplate til 4 skruer eller bolter

Tekniske spesifikasjoner

Varenumre

Treet i dette produktet kommer 
fra ansvarlig drevne skoger og er 
sertifisert i overensstemmelse 
med Forest Stewardship Councils® 
regler.

Poda Gjerder er sertifisert distribut-
ør av FSC-merket tre.

Materialer: 35 mm FSC-sertifisert ubehandlet lufttørket rødgran (Picea abies), rustfrie skruer og 
bolter
Lengde: 120 cm
Høyde: 100 cm
Godstykkelse: 70 mm
Vekt: Ca. 11 kg


