
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

Ekstruderet - Sintret - Galvaniseret

Flethegn
Vi leverer flethegn, der monteres på varmgalvanise-
rede stålstolper. Vi støber stolperne ned i beton til 
f rostfri dybde eller driver dem i jorden. 

Mellem stolperne opspænder vi et solidt og holdbart 
fletvævshegn. Hjørne, ende og strammepæle består 
af ekstra kraftige stolper, som vi monterer med skrå-
stivere i varmgalvaniseret stål.

Klassif iceringer
• Alle pæle er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 

som standard.

• Alle bolte, møtrikker, skiver, øjebolte og lus er ud-
ført i rustfrit stål A2

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

• Strammebeslag og afslutningsskinner er udført i 
aluminium

• Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvani-
seringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner
• Maskestørrelsen er 50x50 mm.

• Fletvævet er PVC ekstruderet, der består af varm-
galvaniseret kernetråd og PVC plastbelægning i 
dimension Ø3,1 mm, vægt pr. m2 er 1.15 kg.

• Strammetråde er PVC sintret i dimension Ø3,5 -4,0 
mm.

• Mellempæle er 60x40x2 mm. Afsluttes med top-
propper i sort eller grå plast.

• Strammepæle er 60x60x3 mm. Afsluttes med top-
propper i sort eller grå plast.

• Ved ekstra højt hegn, øges pælenes dimensioner 
til den enkelte opgave

• Ekstra kraftigt hegn: Der kan leveres fletvæv i PVC 
sintret, der består af varmgalvaniserede kernetråd, 
primer og PBC plastbelægning i dim. Ø3,0 mm., 
vægt pr. m2 er 1,64 kg.
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Højder i mm.
600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, 
3.000, 4.000, 5.000, 6.000.

Montage
Fletvævet monteres til bæretråde øverst og nederst 
ved ombukning af flettråde, og på de midterste bæ-
retråde med rustfrie lus i A2 kvalitet.

Bæretrådene monteres på stolperne, via patente-
rede rustfrie øjebolte. Samling mod pælene er via 
gummimembran, der hindrer korrosionsdannelse.
Ved flethegn på højde 1.500 mm. bruges 3 stram-
metråde, og fra højde 1.800 mm. bruges som mini-
mum 4 strammetråde.

Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under fletvævet 
for f remtidig vedligehold.

Farvede stolper
Stolperne kan pulverlakeres iht. EN 5254 hvor varm-
galvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.
Standard Ral farver er:

Mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, gul 6014, antracit 
7016, grå 7030, sort 9005, hvid 9010. Der kan yderli-
gere pulverlakeres i alle andre ral farver.

Farvet fletvæv
Fletvæv kan leveres i standard ral farver:
Mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, antracit 7016, grå 
7030, sort 9005.

Tilbehør
Pigtråd, i samme farve som hegn
Skrå udlægger 45 grader til pigtråd, enkelt
Skrå udlægger 45 grader til pigtråd dobbelt
Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis 
betondæk og lign.
Strømhegn


