
Smukke hegn 
     skaber bedre rammer

havehegn.dk
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Klinkehegn lærk fra havehegn.dk 

skaber en tryg ramme om din have, 

som er naturlig og i et tidløst design.

Hegnets høje kvalitet og holdbarhed 

gør det til et af de mest eftertragtede 

fra havehegn.dk

Klinkehegn lærk bliver fremstillet af 

sibirisk lærk, der er en hård og 

olieholdig træsort, som kræver mini-

mal vedligeholdelse.

Galvaniseret stålafdækning medfølg-

er i prisen.

Trykimprægneret klinkehegn bliver 

fremstillet af kvalitetsgran, som er 

trykimprægneret i klasse AB, GRAN.

Havehegn.dk tilbyder at male trykim-

prægneret klinkehegn i farverne sort, 

antracit og teak.
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TopKompo®

TopKompo® består af stabelbare profiler, som er fremstillet af 

WPC. Vores WPC er fremstillet af 70% bambus fibre og 30% 

genbrugsplast.

TopKompo® gør dig fri for vedligeholdelse.

TopKompo® er havehegn.dk’s svar på højeste formstabilitet og 

kvalitet, hvor udseende og holdbarhed går hånd i hånd.

Bullklink® består af stabelbare planker, som er 

fremstillet af sibirisk lærk eller trykimprægneret 

kvalitetsgran. 

Bullklink® af gran tilbydes malet i sort, antracit 

eller teak farve.

Bullklink® lærk leveres i pine farve. 

Dækhøjde for en Bullklink® planke er 10 cm

Moseeg



Et elegant hegn, med
minimal vedligeholdelse

Hegn af Ivarplank® består af stærke og formsta-

bile fibercementplanker.
Plankerne er udført med træstruktur i overfladen, 

som giver hegnets helhed en flot finish. De mest 

kvalitetsbeviste kunder ønsker hegn af Ivarplank®, 

da det er vedligholdelsesfrit, moderne og pålideligt 

i mange år fremadrettet

Hegn af Ivarplank® h

Havelåger og porte af Ivarplank® h
Vi monterer vores havelåger, ståldøre og porte med samme type Ivarplank®, som der er valgt til hegnet. 

Dette giver et gennemført udseende.
Havelåger fås enten med stålsøjler eller betonstolper.
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Lægtehegn h
Trykimprægneret
lægtehegn

Lægtehegn fra havehegn.dk er frem-

stillet af 38 x 73 mm kehlede lægter i 

kvalitetsgran. 

Trykimprægneringen er udført som 

klasse AB GRAN.

Dypimprægnerede lægtehegn

Havehegn.dks dypimprægneret lægtehegn er dyppet i 

pinefarve som grundmaling.

Denne laserende maling er med til at skabe et flot og 

naturligt udseende på et tidløst hegn. 

Dette er også årsagen til at vores lægtehegn er et af de 

mest populære hegn hos havehegn.dk 

Vores malinger lever op til alle miljøkrav og skåner sam-

tidig plantevæksten omkring hegnet.
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Bræddehegn h

Trykimprægneret

Lærk

Bræddehegn Trykimprægneret frem-

stilles af 19x100mm ru brædder.

Trykimprægneret i klasse AB GRAN.

Bræddehegn Trykimprægneret kan 

leveres grundmalet i sort, antracit og 

teak.

Sibirisk bræddehegn i lærk er den 

eksklusive løsning, hvor æstetik, 

kvalitet og minimal vedligeholdelse 

går op i en højere enhed.

Bræddehegn Lærk fremstilles af 

25x100mm brædder i sibirisk lærk.

Leveres dypimprægneret i pine-

farve.

Bræddehegn Lærk leveres inkl. 

galvaniseret stålafdækning
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Havelåger

Havehegn.dk leverer havelåger i galvaniseret vinkeljernsramme, stand-
ard bredde på 88 cm. Maximale bredde 100 cm, højder afpasset efter 
vores standard hegnshøjder.

Havelåger med vinkeljernsramme leveres ikke med TopKompo® 
udfyldning.

Svingporte fremstilles af kraftige RHS profiler, som er varmgalvan-
iserede. Havehegn.dk tilbyder udfyldning i portene svarende til vores 
hegnstyper. 
Portene kan leveres med svingports automatik, medfølgende 2 fjern-
betjeninger. Portsøjlerne kan justeres under terræn. Søjlerne kan 
leveres med U-beslag for hegnmontage efter kundens ønske. 
Svingporte fremstilles efter mål op til åbning på 400 cm, højder afpas-
set efter vores standard hegnshøjder.

Ståldøre med stålsøjler og indbygget lås er vores bedste løsning denne 
ståldør leveres med dobbelt cylindere i låsen, så døren også kan låses inde-
fra. 
Låse cylinderne kan tilpasses husets eksisterende nøgle.
Ståldøre leveres i mål efter ønske op til 150 cm bredde, højder afpasset 
efter vores standard hegnshøjder.

Skydeporte fremstilles af kraftige RHS profiler som er varmgalvaniserede.
Havehegn.dk tilbyder udfyldning i portene svarende til vores hegnstyper.
Skydeporte er pladsbesparende og kan fjernbetjenes fra bilen.
Der medfølger 2 fjernbetjeninger. Desuden er der mulighed for tilkøb af 
kodetastatur eller nøglelås.
Sikkerheden på havehegn.dks automatiske skydeporte er i top, med kant-
følere og fotoceller monteret efter maskindirektivets krav.
Skydeporte fremstilles efter mål op til maksimal åbning på 400 cm bredde, 
højder afpasset efter vores standard hegnshøjder.
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10 x 12
Let endestolpe

10 x 12
Let H-stolpe

13 x 13
Endestolpe

13 x 13
H-stolpe

13 x 13
Hjørnestolpe

(Venstre)

13 x 13
T-stolpe

Hegnsstolper

Beslag & Hegnsopbygning

U-beslag til væg
45x115 mm

BullKlink®
45x115 mm
TopKompo®

90 cm
over jord

120 cm
over jord

150 cm
over jord

180 cm
over jord

210 cm
over jord

Højdemål er inkl. 30 cm betonplade
Hver sektion dækker 1,95m inkl. stolpe (ved 10x12cm)

Hver sektion dækker 1,98m inkl. stolpe (ved 13x13)

Modeloversigt h

30 mm 75 mm 100 mm

Galv. Stålafdækning

Lægtehegn
38x73 mm

Klinkehegn
16x115 mm

Bræddehegn
19/25x100 mm

Plankehegn
28x120 mm

Raftehegn
50/70 mm

Hegnsbræddernes specifikke tykkelse og højde.

97 21 15 77 info@havehegn.dk Industriparken 47, 7400 Herning

Alle hegnsfag måler 189 cm i bredden.
Bundplader måler 30 cm i højden.
Bundplader er inkluderet i højden over jord.

13 x 13
Hjørnestolpe

(Højre)

13 x 13
Harboøre


