
HEGN OG LÅGER TIL HAVE

Nye låger til have og indkørsel
Havehegn i træ og net
Hegn og udstyr til hund
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FLOT OG HELT TÆT - Lund                            
                                                                                      

Lund hegnet er kendetegnet ved de særlige 
lægteprofiler, som giver et helt tæt hegn, der 
ikke kan kigges igennem. Lægterne monte-
res i H-formede stolper (Ø12 cm), så hegnet 
er lige flot fra begge sider. Stolperne er ud-
ført i norsk skovfyr og er imprægneret i NTR 
kl. A. Poda yder 20 års garanti på stolperne.

Den nye Lund låge og port er hhv. 1 og 3 
meter bred og passer perfekt til et 180 cm 
højt Lund hegn, foruden at de kan indgå i ek-
sisterende hække mm. Låge og port indgår i 
et komplet system med kraftige bærestolper 
samt låse- og beslagpakke. Kraftige, justerbare beslag. Leveres som 

en tilhørende, komplet pakke.

LÅSBAR FRA BEGGE SIDER 
Kvalitetslukketøj der kan aflåses 
fra begge sider med nøgle.
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Helt tætte lægteprofiler

Nyd haven i et helt privat miljø med Lund hegn.
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Skovbo er det originale, klassiske lægte-
hegn, udviklet af Poda. 

Skovbohegnet opbygges med solide, 
runde lægter (Ø6cm), der monteres i 
kraftige pæle (Ø14 cm), udfræset i H-
form. Det flotte design er derfor helt ens 
på begge sider - perfekt i naboskellet!

Skovbo lægter og stolper er fremstillet i 
norsk skovfyr og er imprægneret i NTR 
kl. A for højeste holdbarhed. Poda yder 
20 års garanti på stolperne.

SKOVBO HEGN  
                                                                                          

20 ÅRS
GARANTI
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Terndrup er stakittet for dig, der øn-
sker et luftigt kvalitetshegn, der ikke 
kræver vedligeholdelse. Designet er 
let og elegant, med en dekorativ fas 
i de lodrette brædder.

Hele stakittet er trykimprægneret og 
brædderne er udført i gedigne, halv-
skårne lægter i dimension 27 x 75 
mm, med afrundet top. 

TERNDRUP STAKIT  

Løsholterne er glathøvlede, 28 x 75 
mm. Terndrupstakittet er udført med 
rustfri skruer.

Terndrup stakittet fås i højderne 120 
og 180 cm og kan fuldendes med 
både en 1 meter bred låge og en port 
i 3 meters bredde.

Terndrup- hegn og låge. Fås i højden 120 
og 180 cm.
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ROBUST OG DEKORATIVT - Country Garden                      
                                                                                          

NYHED!
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Country Garden kan du kende på den robuste 
kvalitet og det flotte design med massivt fyld for-
neden og dekorative, lysåbne tremmer foroven. I 
serien findes både stakit, låge og port samt tilhø-
rende bære- og hegnsstolper med pyramidetop.

Med en højde på 122/112 cm og en bredde på 100 
cm er Country Garden lågen ideel til haven - og 
særdeles velegnet, hvis man har hund. Porten vil 
med sin bredde på 300 cm passe godt i de fleste 
indkørsler.

Country Garden er et komplet hegnssystem med 
alt, hvad du behøver. Kraftige, specialudviklede 
beslag med fuldt justerbare hængsler sikrer en 
lang levetid og sørger for, at låger og porte holder 
formen i mange år fremover.

Både låge og port er forberedt til den tilhørende 
indbygningslås i rustfri stål, der kan omstilles til 
de fleste typer nøgler. Porten fås desuden i en 
udgave til automatik.

Country Garden leveres trykimprægneret og kan 
males efter ønske.

ROBUST OG DEKORATIVT - Country Garden                      
                                                                                          

Hegn, låger og porte 
til have og indkørsel

 www.poda.dk

Kvalitetslukketøj. Kan aflåses fra begge sider 
med nøgle.

Kraftige, justerbare beslag. Komplet pakke med 
specialudviklede beslag.
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Et granraftehegn er en tidløs klassiker. Denne hegnstype har 
sin helt egen charme som udvikler sig i takt med at rafterne 
ældes.

Poda hjemtager nogle af markedets flotteste granrafter fra 
Karpaterne. På grund af de gode vækstbetingelser er granraf-
terne meget rette og har en flot og ensartet kvalitet. Granraf-
terne er nænsomt forarbejdet og er kendetegnet ved en flot, 

RUSTIKT OG NATURLIGT - granraftehegn
intakt bark og at grenene er skåret af helt inde ved stammen.
Holdbarheden for dette naturhegn er også i orden: Granrafte-
hegn er kendt for at holde i både 20 og 30 år.

Professionel montage. Lad Poda klare det hårde arbejde for 
dig. Vi sikrer at hegnet er konstrueret korrekt, så det fungerer 
uden problemer og holder længe.
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Professionel montage
Lad Poda nedstøbe og montere dine 
smedejernslåger korrekt - så er du sik-
ker på et godt og holdbart resultat.

Portautomatik
Låger og porte kan betjenes med nø-
gle, kodelås eller fjernbetjening (evt. 
automatisk).
Portautomatik kan monteres på de 
fleste låger og porte - en stor behage-
lighed i dagligdagen. Den bedste og 
mest diskrete løsning er med ned-
støbte motorer, men automatikken 
findes også i en udgave til montering 
på selve lågen/porten.

STILFULDT 
OG ELEGANT    
Smedejern
Skræddersyet til dig!
Hos Poda opfylder vi dine drømme om 
smedejern. Vi fremstiller din låge eller 
port efter mål så den passer nøjagtigt 
til din ejendom, og sørger for alt mon-
tagearbejdet - fra A-Z!

Du har mulighed for at vælge et de-
sign efter din smag, lak i særlige farver, 
stolper i granit og løsninger med auto-
matisk portåbning.

 www.poda.dk
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Poda Multinet®

En helt ny, særdeles kraftig nethegns-
type, der holder til det hele! Kraftige 
krydsknuder i alle samlinger og de fine 
masker på kun 5x10 cm gør, at Poda 
Multinettet med fordel kan bruges til 
børnesikre indhegninger, løbegårde til 
hunde mm.

Poda Lux havehegn
Det originale, plastbelagte nethegn til 
haven hedder Poda Lux. Du mærker 
kvalitetsforskellen med det samme: 
Den kraftige, bølgede kernetråd sikrer, 
at hegnet står virkelig flot. Fås nu i en 
fantastisk flot, antracitgrå farve! 10 års 
rustgaranti. 

Vi er din 
NETHEGNSEKSPERT!

Poda har alt det professionelle 
udstyr og erfaring, der sikrer dig 
en hurtig og korrekt montage.
Ring for tilbud!
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Iglo - helårshus
Iglo er vort mest solgte hundehus. 
Isoleret sandwichkonstruktion i genialt 
design. Varme om vinteren, kølige om 
sommeren. Fås i 3 størrelser, med dør 
og termomadras som ekstra tilbehør.

Luksus hundehus - helårsisoleret
Eneste hus på markedet med hele 50 
mm isolering på alle flader. Døråbning 
og hjørner er forstærkede og taget er 
belagt med kraftig tagpap. Fås i 3 stør-
relser. Leveres behandlet med træbe-
skyttelse. Samles hurtigt og nemt.

Løbegårde i Poda Multinet®

Ultimativ løbegård i Poda’s fantastisk 
stærke og holdbare Multinet. Monteret 
på Poda Økopæle er det både økono-
misk og miljøvenligt. Foto ovenfor.

Originale Poda hundegårde 
Markedets stærkeste hundegård! Solid, 
varmgalvaniseret konstruktion med 16 
mm stålrør, som er monteret i en ram-
me af 30 mm firkantprofiler. Hundegår-
dens sektioner monteres hurtigt og kan 
nemt udbygges. Særdeles velegnet til 
professionelle brugere og kenneler.

Hegn og udstyr til hunden                

Autobokse - nemt og hygiejnisk
Helstøbte autobokse. Nemme at ren-
gøre, lette at flytte rundt med. Fås i 4 
modeller, til de fleste hunde og biler.

30 x 30 mm
profilstål!

11



www.poda.dk

Landsdækkende 
salg og service

Poda CenterPoda Butik

I din Poda butik finder du et udvalg af 
de mest almindelige Poda produkter.

Dit Poda Center er din totalleverandør inden-
for hegn. Vi tilbyder rådgivning, projektering og 
montering af alle typer hegnsopgaverer.

1 Thisted 9792 4508
2 Læsø 2336 8753
3 Viborg 8660 3333
4 Lading 8694 9277
5 Midtdjurs 8639 8488
6 Gørding 7517 8211
7 Skydebjerg 6443 1135
8 Næstved 5570 0700
9 Lynge 2895 7914
10 Hørsholm 4576 1870
11 Fårevejle 5965 4500
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1 Poda Hegn Nord 9833 5422
2 Poda Hegn Thy 9794 6201
3 Poda Hegn Terndrup 9833 5422
4 Poda Hegn Randers 8646 7048
5 Poda Hegn Viborg 8664 7849
6 Poda Hegn Vest 9788 1366
7 Poda Hegn Midtjylland 7580 5522
8 Poda Hegn Sydvestjylland 7525 1247
9 Poda Hegn Gesten 7555 0700
10 Poda Hegn Syd 7475 4535
11 Poda Hegn Rødekro 3055 3311
12 Poda Hegn Østfyn 6484 2384
13 Poda Hegn Vestfyn 6597 7636
14 Poda Hegn Lolland-Falster 5470 0100
15 Poda Hegn Bornholm 5697 5388
16 Poda Hegn Stevns 5550 0502
17 Poda Hegn Nordvestsj. 4634 0101
18 Poda Entreprise 4634 0101
19 Poda Hegn Slagelse 5930 2922
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