GLASVEZELSTELEN
Een glasvezelsteel is uit miljoenen haarfijne glasvezels getrokken en door middel
van een epoxyhars uitgehard in een microwave, zodat er geen luchtbelvorming tussen
de vezels zit. Hierdoor worden in de lengte gebarsten stelen uitgesloten.
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• glasvezelkern omringd door PVC
• gebruik: assortiment van spades,
voorhamers, klassieke hamers,
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• essenhout: de nerven lopen rechtdradig, over heel de lengte van de steel
• beukenhout: te herkennen aan de donkere stipjes op het hout
• gevernist: maakt de steel gladder, wat een aangenamer gevoel geeft en
de vochtinwerking van regen of zweet tegenhoudt, waardoor je steel
langer meegaat
• lengtes tussen 70 en 115 centimeter
• diameter: Ø 36mm, Ø 37mm, Ø 38mm, Ø 41mm en Ø 44mm
• handvat: T-handvat, D-handvat of afgerond

RAAK- EN BORSTELSTELEN

• lengtes tussen 120 tot 170 centimeter
• diameter: Ø 24mm of Ø 28mm
• rechtdradig, gladgeschuurd hout van A-kwaliteit, tropisch hardhout
of essenhout

BIJL- EN HAMERSTELEN

D-STEEL

• let (altijd, maar zeker bij bijlen en hamers) goed op de juiste diameter
en aanscherping van de steel
• essenhout en Hickory (nog harder dan es,
zeer geschikt voor het zwaardere werk)

SCHOP- EN BATSSTELEN

T-STEEL
INGEWERKTE
RECHTE HILT

• essenhout: goede stevigheid en een zekere flexibiliteit
• beukenhout: meer onderhevig aan vochtinwerking, met kromtrekken
tot gevolg
• gebogen steel: de schop ligt mooi in evenwicht en beperkt de nodige
kracht bij het scheppen
• lengtes tussen 95 en 130 centimeter
• diameter: Ø 41mm

RIEKSTELEN

FIBER 3001
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FIBER 5001

• handvat: T-handvat, D-handvat
of afgerond
• met of zonder veerbus
• lengtes tussen 85 en 135
centimeter
• diameter: Ø 36mm, Ø 39mm
en Ø 41mm

VORKSTELEN

FIBER 9001

• met of zonder veerbus
• lengtes tussen 135 en 165
centimeter
• diameter: Ø 36mm

GLASVEZELSTELEN

Een glasvezelsteel is uit miljoenen
haarfijne glasvezels getrokken en door
middel van een epoxyhars uitgehard met
microgolven, zodat er geen luchtbelvorming
tussen de vezels zit. Hierdoor worden in de
lengte gebarsten stelen uitgesloten.

• fiber 3001: 3x sterker dan hout
• fiber 5001: 5x sterker dan hout
• fiber 9001: 10x sterker dan hout
GEBOGEN
RECHT

Het FSC-hout komt uit
duurzaam beheerde bossen die
onder de FSC-reglementering
vallen. Polet zal nooit hout
importeren dat afkomstig
is uit wildkap van tropisch
regenwoud.

