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[Let op: is dit een gecombineerde sheet / technische datasheet. Opbouw en stijl 

verschillen te veel van de andere sheets. Hierdoor geen uniformitieit!!! Geprobeerd het 

zoveel mogelijk in het format te brengen]  

 

[kop] 

Paardenomheining 

 

karakteristiek 

 

veilige, landschappelijke omheining voor pony’s en paarden 

 

productinfo 

 

omheiningen 

   

hoogte: 115 tot 125 cm  

                 voorzien van 2 horizontale gordingen / liggers 

hoogte: 135 tot 150 cm 

                 voorzien van 3 horizontale gordingen / liggers  

palen:       gecreosoteerd naaldhout  

                 rondhout, 200 cm lang, ø 11/12 cm in de                        

                 kop, geplaatst op een hart-op-hart afstand van 2,50 m 

                 palen ook vierkant bezaagd leverbaar, afmeting 200x10x10 cm 

horizontale gordingen / liggers:  

                 5 x 10 cm halfrond en geschaafd  

                  uitsluitend Noord-Europees grenenhout  

                 100 % splintervrij (in tegenstelling tot vurenhout dat bij beschadiging                  

                 wel splintert en daardoor paarden kan verwonden, met soms zeer nare en              

                  langdurige gevolgen) 

bevestiging:  met verzinkte houtdraadbouten op de paal 

 

gecombineerde omheining voor paarden en schapen 

 

speciale omheining van groen, geplastificeerd, gepuntlast gaas, maaswijdte 5 x10 cm, 

hoogte 61 cm; aan te brengen vanaf maaiveld tot 2 cm achter de onderste ligger 

 

manegebakken en paddocks 

 

Deze kunnen schuin (onder een hoek van 15°) of verticaal geplaatst worden, al naar 

gelang de gebruiksbehoefte. 

Er kan een gecreosoteerde hoefslagkering van 20 cm hoogte worden aangebracht. 



ruiterpoorten, bredere toegangspoorten 

 

De ruiterpoorten of bredere toegangspoorten worden door ons op locatie in iedere 

gewenste maat gemaakt. Ook hier worden gordingen toegepast van Noord-Europees 

grenen. 

 

dubbele draaipoorten 

 

Bij dubbele draaipoorten wordt een verzinkte, uitneembare tussenpaal gebruikt, die 

tijdelijk verwijderd kan worden als het perceel met een breed voertuig bereikbaar moet 

zijn. 

 

stroomdraden 

 

Het is aan te raden om een of meerdere stroomdraden aan de binnenzijde van de 

afrastering aan te brengen met ring- of golfkop-isolatoren, waar een verzinkte spandraad 

met een diameter van 2,4 mm doorloopt. Functie: schrikdraad. 

 

behandeld en onbehandeld hout 

 

Er kunnen verschillende houtsoorten gebruikt worden, zowel behandeld als onbehandeld. 

Door het hout te impregneren, wordt de duurzaamheid vergroot. Afhankelijk van de 

gebruikseisen wordt voor eikenhouten of hardhouten omheiningen vaak onbehandeld 

hout gebruikt. 

 

Voor onder vacuüm en druk verduurzaamd hout passen wij hoofdzakelijk Noord-

Europees grenen toe, dat zowel met Tanalith (kwaliteitsklasse E) als met creosootolie 

(kwaliteitsklasse B) behandeld kan worden. Beide behandelingen voldoen aan de 

wettelijke regelgeving. In het algemeen bevelen wij gecreosoteerd hout aan vanwege de 

duurzaamheid. Bovendien wordt dit door de vieze smaak minder snel aangevreten door 

paarden. Geïmpregneerd hout (100 % arseenvrij) daarentegen smaakt zout en wordt 

daarom wel door paarden aangevreten.  

Arfman kan beide behandelingen met certificaat verzorgen.  

 


