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Nevada omheining

De Nevada-omheining met 
liggers is de juiste keuze voor 
wie een stevige, stijlvolle en 
elegante houten omheining 
wil. De omheining is gemaakt 
van Europees grenen. Deze 
houtsoort groeit langzaam, 
waardoor de dichtheid van het 
hout veel hoger is en het hout 
tijdens het impregnatieproces 
beter droogt.

De stevige liggers hebben een 
mooi afgerond design, dat 

Mooi design met diamanttop van Europees grenen

zowel paarden als mensen 
beschermt tegen letsel. De 
liggers zijn niet met bouten 
en schroeven aan de palen 
bevestigd, maar gaan daar 
dwars doorheen, wat zorgt 
voor een stabiele en veilige 
verbinding.

Palen en liggers zijn drukge-
impregneerd in NTR-klasse 
A, wat zorgt voor een unieke 
kwaliteit. Drukimpregnatie in
NTR-klasse A is de enige 

klasse die de levensduur van 
het hout garandeert wanneer 
dat in contact komt met de 
grond.

De omheining wordt opge-
bouwd met 2, 3 of meer rijen 
liggers, afhankelijk van uw be-
hoefte en van voor welke die-
ren de omheining bedoeld is. 
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Technische specificaties

Artikelnummers 

Gemaakt van Europees grenen.

Drukgeïmpregneerd in NTR-klasse A.

Groen, bruin  geïmpregneerd of gecreosoteerd

Palen: vierkant, met afgeschuinde kanten en gepunte kop, 12x12 cm met 2 of 3 gefreesde gaten, voor 2 of 3 Nevada liggers

Liggers: geschaafd en geschuurd met afgeronde kanten; 5 x 10 x 300cm of 5 x 10 x 600cm

Afstand tussen palen: 3 meter

Hoogte van de liggers voor een afrastering met 2 liggers: 10, 65 cm gemeten vanaf de kop van de paal tot aan de bovenkant 

van de ligger

Hoogte van de liggers voor een afrastering met 3 liggers: 10, 50, 90 cm gemeten vanaf de kop van de paal tot aan de boven-

kant van de ligger

Advies hoogtes: tot 120 cm (afrastering met 2 liggers), tot 140 cm (afrastering met 3 liggers)

358210   Nevada tussenpaal, 2 liggers 

358211    Nevada eindpaal, 2 liggers 

358212   Nevada hoekpaal, 2 liggers

358310   Nevada tussenpaal, 3 liggers

358311    Nevada eindpaal, 3 liggers

358312   Nevada hoekpaal, 3 liggers

358300  Nevada liggers, 300 cm

12x12 cm
10x5 cm

3 m

3582103   Nevada tussenpaal, 2 liggers 

3582113    Nevada eindpaal, 2 liggers 

3582123   Nevada hoekpaal, 2 liggers

3583103   Nevada tussenpaal, 3 liggers

3583113    Nevada eindpaal, 3 liggers

3583123   Nevada hoekpaal, 3 liggers

3583003  Nevada liggers, 300 cm

3582106   Nevada tussenpaal, 2 liggers 

3582116    Nevada eindpaal, 2 liggers 

3582126   Nevada hoekpaal, 2 liggers

3583106   Nevada tussenpaal, 3 liggers

3583116    Nevada eindpaal, 3 liggers

3583126   Nevada hoekpaal, 3 liggers

3583006  Nevada liggers, 300 cm

Groen geïmpregneerd Bruin geïmpregneerd Creo geïmpregneerd


