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Balusterhegn med sikkerhed og æstetik

 Orpheus
Perfekt til et miljø, hvor sikkerhed skal gå sammen 
med æstetik. Vores balusterhegn er hegn, der både 
sørger for at sikre dine værdier og samtidig giver 
dig en flot og æstetisk facade.

Æstetisk, nyt og anderledes hegn med balustre 
opsættes ofte på offentlige steder, hvor design og 
æstetik er med til at skabe rammerne. 
Hos virksomheder, hvor førstehåndsindtrykket er 
vigtigt. Eller ved ambassader hvor både et højt 
sikringsniveau og design er med til at give et godt 
og solidt udtryk.

Vores balusterhegn er yderst dekorative hegn af  
højeste kvalitet. Alle vores balusterhegn har meget 
lang levetid og meget lave vedligeholdelsesomkost-
ninger. Hegnet kan leveres i alle RAL-farver, hvilket 
gør, at de altid vil kunne passe ind i omgivelserne 
og dermed også vil give et unikt udtryk og dermed 
skabe de perfekte rammer for dit domicil.



SER Hegn A/S
Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S
Egegårdsvej 24 A 
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757

Tegninger (dimensioner i mm.)

Tekniske specif ikationer
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Klassif iceringer
• Alle pæle er varmgalvaniseret i stål iht.  

DS/ EN ISO 1461 som standard.

• Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er  
udført i rustfrit stål A2

• Betonen er standard DS/EN 206-1 og  
DS 2426 i henhold til danske betonværker,  
og som minimum styrke 16.

• Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor  
varmgalvaniseringen er tilpasset  
pulverlakeringen.

• Rør er svejset iht. EN 10219/1+2

• Stålkvalitet i S235JR iht. EN 10025 

Dimensioner
• Panel bredde: 2294 mm.

• Baluster, diameter Ø26 mm.

• Stolpe: 60 x 60 mm.

• Stolpe (center-til-center): 2360 mm.

• Top og bund bjælke dimensioner:  
50 x 30 x 25 mm. afrundet i toppen 
 
 
 

Farvede pæle
Pæle kan leveres i følgende standard RAL-farver 
mod tillæg:

• 6005 Mosgrøn

• 6009 Olivengrøn

• 7016 Antracit

• 7030 Stengrå

• 9005 Sort
Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre  
RAL-farver, mod ekstra tillæg.

 
Foreslåede tilhørende  
produkter
• Svingport 

• Skydeport


