
REF.
PRODUCTE

D.aprox.
(cm)

L
(mm)

PR0812125

PR0812200

PR0812250

 80-120

Pals de fusta d’acàcia pelada, sense punta i 
sense tractar ni polir.
Els pals d’acàcia pelats son pals de forma 
irregular, diàmetre variable i amb un acabat 
bast. Presenta una albeca prima i un 
duramen que té una durabilitat natural 
molt elevada.
És per això que l’acàcia pot utilitzar-se a 
l’exterior sense cap tractament.
La fusta d’acàcia és ideal per a la 
construcció de tanques de finques.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.
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Pals d'acàcia 
pelats
sense punta
Robinia Pseudoacacia

Origen
Robinia pseudoacacia provinent de boscos 
europeus. L’acàcia és originaria de l’est dels 
EEUU, a Europa està considerada una espècie 
invasora

Acabat
Pelada. Sense tornejar. Diàmetre irregular. 
Mostra nusos sortints i estelles.

Tractament
No es requereix.
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FT-PalsAcacia-PR-CAT-V0

 80-120

 80-120



REF.
PRODUCTE

D.aprox.
(cm)

L
(mm)

PRP1012250 100-120

Pals de fusta d’acàcia polits, sense tractar i 
sense punta. Els pals polits tenen un 
aspecte molt agradable a la vista i tacte, 
ideal per a construccions en jardins o 
espais infantils on l’aspecte i tacte de la 
fusta és primordial. La duresa del seu 
duramen ofereix una durabilitat natural 
molt elevada a l’exterior. Amb el temps, 
l’acàcia polida perd el color blanquinós per 
una tonalitat més fosca.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.
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Pals 
d’acàcia 
polits i sense 
albeca
Robinia Pseudoacacia

Origen
Robinia pseudoacacia provinent de boscos 
europeus. L’acàcia és originaria de l’est dels 
EEUU, a Europa està considerada una espècie 
invasora

Acabat
Polit, sense escorça i sense albeca. Diàmetre 
irregular i amb un acabat agradable al tacte i 
sense estelles.

Tractament
No es requereix.

250

FT-PalsAcacia-PR-CAT-V0



Pals d'acàcia 
sense pelar 
sense punta 
Robinia Pseudoacacia 

Pals de fusta d’acàcia sense pelar, sense 
tractar i sense punta. Els pals amb escorça 
conserven el seu aspecte natural i 
s’utilitzen per la construcció de tanques, 
senyalització y construcció de graons. Son 
de forma irregular i puntualment poden 
haver perdut part de l’escorça. La duresa 
del seu duramen ofereix una durabilitat 
natural molt elevada a l’exterior. 

REF. 
PRODUCTE 

D.aprox.
  (mm)

Long. 
  (cm) 

PRS0508150 50-80 150 

PRS0508200 50-80 200 

PRS0508235 50-80 235 

PRS0810170 80-100 170 

PRS0810200 80-100 200 

PRS0812235 80-120 235 

PRS1012150 100-120 150 

PRS1012170 100-120 170 

PRS1216150 120-160 150 

PRS1216170 120-160 170 

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 
obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor- 
mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 
vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 
característiques dels productes sense avís previ. 
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FT-PalsAcacia-PRS-CAT-V0 

Acabat amb escorça, sense tornejar, diàmetre 
irregular i amb petits defectes provinents dels 
treballs forestals. 


