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Mere end bare et hegn Skal ALDRIG males

Invester i et FENCE-LINE hegn og glæd dig 
over fordelene:

Skal aldrig males
Kan ikke rådne
Høj kvalitet
Fornuftige priser
Professionel rådgivning

Kære kunde
Her i kataloget finder De en gennemgang af de forskellige 
vedligeholdelsesfrie hegn, som FENCE-LINE tilbyder. Som 
De vil se, er udvalget stort og det er muligt at finde hegn, 

der passer til vores kunders individuelle behov. 
 

De kan få skræddersyet et hegn, som opfylder netop 
Deres krav, hvad enten det skal bruges til helårsboligen, 
fritidshuset eller andre typer ejendomme. Mulighederne 
er mange og skulle De have specielle ønsker ud over de 
størrelser, der findes i kataloget kontakt os da venligst 

med en beskrivelse af ønskerne. 
 

Tak fordi De har vist os interesse. De er altid velkommen 
til at kontakte os på mail eller telefon.
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Hvem er vi?
FENCE-LINE Systems har siden 2007 tilbudt højkvalitets 
PVC-hegn til private haver og erhverv. Vores filosofi har 

altid været at tilbyde vedligeholdelsesfrie hegn, så du kan 
læne dig tilbage og glæde dig over de veludførte detaljer 

og den flotte finish, samt at du aldrig mere skal udskifte dit 
hegn på grund af rådskader, eller investere i dyr og 

tidskrævende maling til træhegn.
 

Hvorfor vælge et FENCE-LINE hegn?
Vi er ikke billigst, men det er med god grund. ”Ærgrelse 
over dårlig kvalitet, huskes længe efter glæden over den 

lave pris”.
Du skal aldrig mere slibe og male dit hegn, og så har vi 

endnu ikke nævnt: priserne på maling, pensler / 
malerruller, afdækning, spartelmasse, spartel, sandpapir, 

grunder, handsker, masker, overtrækstøj, turen til 
genbrugspladsen, miljøer – og ikke mindst din tid.

Vi tilbyder dig et stort sortiment indenfor 
vedligeholdelsesfrie kvalitetshegn til levering i hele 

Danmark.
 

Flot klassisk hegn – uden vedligeholdelse 
Hegn fra FENCE-LINE Systems giver en dekorativ afslutning 
på ethvert grundareal. I form af sit flotte klassiske design 

giver hegnet ekstra værdi til din ejendom samtidig med, at 
det giver mulighed for at opholde sig uforstyrret på 

udendørsarealerne.
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Brædderne måler: 1800x160x20mm (LxHxT)
Dækbredde: 150mm
Vægt pr. bræt: 4400g
Farve: Mørk antracit med træstruktur
Forstærket i vægge og kamre - udviklet specielt til dansk vejr
Utrolig nemt at samle

Hvorfor vælge Nice Premium komposithegn?
Mange forbinder hegn med vedligehold og bliver trætte 
bare ved tanken om at skulle pleje, male og reparere det 

år efter år. Men sådan behøver det ikke være. Du kan 
sagtens indramme din grund med et komposithegn, der vil 
gøre dine naboer misundelige. Premium komposithegn er 
ikke kun flotte og nemme at holde – de er også fremstillet 

af 90% genbrugsmaterialer for at skåne naturen. 
 
 
 
 
 

Specifikationer:

 
 

NICE PREMIUM KOMPOSITHEGN

Standardstørrelser:

180x180cm (BxH)
(12 brædder pr. fag)

180x140cm (BxH)
(9 brædder pr. fag)

180x90cm (BxH)
(6 brædder pr. fag)

Det er også muligt at 
bestille i andre størrelser 

- spørg blot

TIP: Brædderne kan 

skæres til i længden
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Brædderne måler: 1884x144x42/20mm (LxHxT)
Dækbredde: 125mm
Vægt pr. bræt: 5000g
Farve: Mørk antracit med træstruktur
Forstærket i vægge og kamre - udviklet specielt til dansk vejr
Utrolig nemt at samle

Hvorfor vælge Korfu Premium komposithegn?
Et Korfu Premium dobbeltklink komposithegn er garant for høj 

kvalitet og et yderst stabilt hegn. Hegnet er alsidigt, da det nemt 
kan monteres på galvaniserede stålstolper eller betonstolper. 
Længden på de 189cm gør det ofte til en oplagt valgmulighed 

når betonhegn skal udskiftes. 
 
 

Fås med både stål-
stolper og beton-

stolper!
 
 
 

Specifikationer:

 

KORFU PREMIUM XL KOMPOSITHEGN

Standardstørrelser:

189x180cm (BxH)
(14 brædder pr. fag)

189x140cm (BxH)
(11 brædder pr. fag)

189x90cm (BxH)
(7 brædder pr. fag)

Det er også muligt at 
bestille i andre størrelser 

- spørg blot

TIP: Brædderne kan 

skæres til i længden
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Brædderne måler: 1800x160x20mm (LxHxT)
Dækbredde: 150mm
Vægt pr. bræt: 4400g
Farve: Grå eller brun
Forstærket i vægge og kamre - udviklet specielt til dansk vejr
Utrolig nemt at samle

Hvorfor vælge Milano Premium komposithegn?
Milano er vores nyeste skud på stammen indenfor 

Premium komposithegn og det er også udviklet med tanke 
for de danske vejrforhold. 

Milano kommer i både grå og brun og det har en dybere 
struktur, sammenlignet med vores andre komposithegn.

 
 
 
 
 
 
 

Specifikationer:

 
 

MILANO PREMIUM KOMPOSITHEGN

Standardstørrelser:

180x180cm (BxH)
(12 brædder pr. fag)

180x140cm (BxH)
(9 brædder pr. fag)

180x90cm (BxH)
(6 brædder pr. fag)

Det er også muligt at 
bestille i andre størrelser 

- spørg blot

TIP: Brædderne kan 

skæres til i længden
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Skil dig ud fra mængden med et eksklusivt design!
Med Lefkas komposithegn er du sikret et hegn, som din 

nabo med 99% sandsynlighed ikke har. Det er et ny- 
udviklet design, som tager udgangspunkt i de populære  

lodrette akustikpaneler og facadebeklædning. Det er 
muligt at få hegnet i sort og redwood.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEFKAS EKSKLUSIVT KOMPOSITHEGN

Brædderne måler: 1800x219x26mm (LxBxT)
Dækbredde: 218mm
Vægt pr. bræt: 5260g
Farve: Sort
Der medfølger specielle skruer, som passer til brædderne
Der medfølger lægter i træ til at danne rammen for hegnet

Specifikationer:
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Vores Premium komposithegn kan også fås med 
pulverlakerede stålstolper og skinner der passer til. 

Dermed kan man få et helt andet look på sit hegn og nogle 
synes at det ser mere eksklusivt ud ifht. de normale 

galvaniserede stålstolper. Fordelen ved vores stolper er at 
de før pulverlakeringen er galvaniserede hvilket sikrer en 

super god holdbarhed.
 

PREMIUM KOMPOSITHEGN
- Med pulverlakerede stålstolper og skinner

De pulverlakerede stolper og skinner kan fås til alle Premium 
komposithegnene
Farve: RAL 7021 - tæt på vores Nice og Korfu brædder
Galvaniseret inden pulverlakering

Specifikationer:

 



Nice med alu
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Hvorfor vælge et komposithegn med alu-stolper?
Oftest er de galvaniserede stålstolper dyrere end alu- 

stolperne, så der kan være et prismæssigt incitament til at 
bruge alu-stolper. Derudover kan de have et elegant 

udtryk og mange af alu-stolperne har indbyggede spor, 
der gør samlingen dejlig nem.

 

KOMPOSITHEGN MED ALUSTOLPER

Amsterdam

Stockholm

Mulige modeller med alu-stolper:
Nice Premium komposithegn med alu top- og 

bundliste i mørk antracit og alu stolper

Milano Premium komposithegn med alu top- 

og bundliste i mørk antracit og alu stolper

Amsterdam Standard komposithegn 

Oslo Standard komposithegn 

Stockholm Standard komposithegn 
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Opnå et anderledes og mere åbent udtryk, ved at kombinere 
de flotte komposithegn med rionet. Det kan være smalle fag 
rionet der bliver presset ind i hegnslinjen, eller det kan være 

bredere rionetfag som bryder en ellers lukket hegnslinje.
TIP: Mange vælger at lade planter gro op ad rionettet for at 

fuldende det smukke og naturlige udtryk.
 

PREMIUM KOMPOSITHEGN
- Kombineret med rionet

Man bestemmer helt selv som kunde, hvordan man ønsker rionettet 
kombineret med komposithegnet
Oftest bliver det kombineret med et komposithegn med galvaniserede 
stålstolper for at opnå et harmonisk udtryk - man kan dog kombinerer det med 
andre stolper!

Muligheder:
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Hvorfor vælge et Gilleleje panelhegn?
Hvis man ønsker et åbent og imødekommende hegn til 

forhaven eller til indhegning af en lille sø i haven, så er et 
panelhegn helt perfekt. Her kan man nemlig nemt lade 

planter gro op ad, eller lade det stå som det er og dermed 
beholde det åbne udtryk.

 
 
 
 
 
 

 
 

GILLELEJE PANELHEGN I SORT "X" DEKO 

Størrelser på hegn:
200x100cm (BxH)

200x80cm (BxH)

100x100cm (BxH)

Størrelser på låger:

100x80cm (BxH)

300x100cm (BxH) Stolperne måler 
40x40x1500mm
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Hvorfor vælge det galvaniserede Liseleje panelhegn?
Et hårdført forhavehegn eller indhegning mod naboen, er hvad 

man får med et Liseleje panelhegn. Fordelen ved at det er 
galvaniseret, er at man opnår et vedligeholdelsesfrit hegn, som 
er bestandigt over for det danske klima. Ydermere er samlingen 

utrolig nem!

LISELEJE PANELHEGN GALVANISERET

Størrelse på hegn:

200x80cm (BxH)

100x80cm (BxH)

Størrelse på låge:

Stolperne måler 
40x40x1500mm



Trådtykkelse: 5mm
Maskestørrelse: 100x100mm
Lukekt net
Farve: Sølv
Galvaniseret overflade

Hvorfor vælge Billund galvaniseret rionet?
Et galvaniseret rionet er garant for utroligt mange brugs- 

muligheder! Nogle vælger at bruge det som et åbent 
forhavehegn, hvor man kan lade små planter gro op ad, 

for at bryde det industrielle udseende.
Andre vælger at lade et eller flere fag rionet indgå i deres 

skelhegn mod naboen for at opnå et mere naturligt og 
åbent udtryk - mulighederne er virkelig mange!

 
 
 
 
 
 

Specifikationer:
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BILLUND GALVANSERET RIONET 10X10CM

Standardstørrelser:

90x180cm (BxH)
Vægt: 5,4kg

90x150cm (BxH)
Vægt: 4,5kg

90x120cm (BxH)
Vægt: 3,51kg 
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