
Monteringsvejledning - Galvaniseret HEGN
- step by step

Kirkedal Galvaniseret Hegnssystem er utrolig let at opsætte, og er lavet således at der ingen uprofiler er, som skal skrues på stolpen. Stolpen 
er laserudskåret, hvor profilerne isættes, og dette giver en meget let og simpel opsætning. Galvaniseret Hegnssystem tilbydes i 3 højder og i 
3 farver. Der tilbydes ikke specialløsninger. 
Der skal bruges følgende til opsætning af Kirkedal Galvaniseret Hegn: Pælebor, spade, vaterpas, tommestok og montageklæb.

Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter opsætning/montering ikke
er reklamationsret. Der er 2 års reklamationsret jfr. Købelovens alm. bestemmelser herom. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller 
slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid. Opsætning/montering er for eget ansvar. Der er ikke reklamationsret på Kirkedal ma-
terialer, som ikke er opsat/monteret korrekt. Det leverede Kirkedal Galvaniseret Hegn skal holdes tørt og beskyttet mod sollys indtil opsætning/
montage. Der kan opstå mindre svindrevner på hegnsprofilerne. Dette har dog ingen indflydelse på profilernes styrke eller holdbarhed.
Kirkedal Galvaniseret Hegn skal altid imprægneres efter montage (hegnsprofiler). Pakkerne skal opbevares plant og jævnt. Rigtig god fornøjelse!

Start med at finde ud af hvor den 
første stolpe skal sættes og bor det 
første hul. Fra første stolpe trækkes 
en snor til den sidste stolpe. Placér 
også en pind i mellem stolperne som 
rettersnor. Således er der en lige linie 
at sætte stolperne efter.
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Hullet skal være 60 cm dybt.
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Når stolper står i lod, og man har den 
ønskede afstand, tager man bundpro-
filen og sætter imellem de to stolper. 

Tjek at stolper er i vater og lod.
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Det er vigtigt at stampe jorden/tør-
beton rundt om stolpen.
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Tilsæt tørbeton hvis underlaget er 
porøst, så stolpen står stabilt. 
1 ps. tørbeton pr. stolpe. Brug KUN 
tørbeton og IKKE våd beton!
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Til slut påsættes topprofilen.Profilerne sættes stille og roligt 
sammen.

Brug montageklæb i not af bræt på 
hver hegnsprofil.
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Når bundprofilen er på plads, isættes 
hegnsprofilerne mellem stolperne.
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Galvaniseret Hegnssystem er lavet så det passer sammen med Kirkedal K1 og 
K2 hegnsprofiler 150 mm. 
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Vi tilbyder også galvaniserede låger 
i 3 forskellige størrelser. 


