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Stålmåttehegn af forskellige typer

Panelhegn
Et varmgalvaniseret panelhegn fra SER Hegn A/S, 
har længe været det mest udbredte hegn til den 
forbruger der ønsker et kraftigt hegn og den store 
efterspørgsel har gjort sit til, at vores kunder nu kan 
få et varmgalvaniseret hegn til en billig pris. 

Det varmgalvaniserede panelhegn har en høj  
sikkerhed, da hegnet er svejst sammen af kraftige 
stykker rundstål. 

Hegnet kan dække alle behov for sikring fra den lille 
institution hvor hegnet kan holde til ungernes vilde 
leg, de unge menneskers boldspil på fodboldbanen, 
til autoforhandlere der vil minimere indbrud og 
hærværk, til industrier og store virksomheder med 
kilometerlange hegnslinjer. 

Panelhegnet er en af de kraftigste typer hegn  
på markedet, der er godkendt af alle forsikrings- 
selskaber.
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Panelhegnet f indes i flere typer, 
alt efter økonomi og sikrings- 
ønsker.
• 2D panelhegn, kraftig model i standard opbygning 

i flad ”sandwich form” med 2 vandrette og  
1 lodret stykke rundstål 

• 2D panelhegn, medium model i standard opbyg-
ning i flad ”sandwich form” med 2 vandrette og 
1 lodret stykke rundstål 

• 3D panelhegn, let model med forstærkninger 
i form af ”folder” i hegnet der giver et holdbart 
hegn, trods den lette opbygning.

• Alle hegn leveres som standard i varmgalvaniseret 
materialer iht. NEN ISO 1461 og NEN 10240, 
iht. norm 1275

• Alle hegnspæle leveres som standard i varm- 
galvaniseret materialer iht. NEN ISO 1461  
og NEN 10240, iht. norm 1275

• Alle hegn kan leveres pulverlakeret i standard 
RAL-farver

• Alle hegn lagerføres, dog kan der være længere 
leveringstid på pulverlakerede hegn

Panelhegnets opbygning i smalle masker på  
50x200 mm gør at man ikke kan kravle i det, samt 
de 30 mm lange pigge der afslutter hegnet i toppen 
afskrækker de fleste fra at prøve.

Specif ikationer 2D hegn:
• Tråd tykkelse, kraftig model: 8/6/8 mm

• Tråd tykkelse, medium model: 6/5/6 mm

• Tråd tykkelse, let model: 5/5 mm

• Højde fra 600 mm

• Højde til 2.430 mm


