
FENCE-LINE
S Y S T E M S



Mere end bare et hegn... • Skal aldrig males • Kan ikke rådne eller ruste

Kære kunde

Her i kataloget finder De en gennemgang af de forskellige hegnstyper, 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, hestefolden eller andre typer ejendomme. Mulig-

hederne 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, og vi vil undersøge

mulighederne hos leverandøren.

Er de usikker på, hvordan de skal måle op eller sammensætte delene til prisbestemmel-

se, er vi selvfølgelig gerne behjælpelige med hurtigst muligt at udarbejde et tilbud til

dem.

Tak fordi de har vist os interesse. De er altid velkommen til at kontakte os på mail eller

telefon.

Med venlig hilsen

Mads Wengel Joensen
Ejer

FENCE-LINE Systems

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

• Skal aldrig males

• Kan ikke rådne eller ruste

• UV bestandigt, dvs. det ændrer

ikke farve - LIVSVARIG GARANTI!

• Ingen krakeleringer -

LIVSVARIG GARANTI!

• Samme legering som til plastvinduer

Fence-line.dk



Plastvinduelegering • Ændrer ikke farve • Ingen krakeleringer • Livsvarig garanti!

FENCE-LINE Systems

Hvem er vi?
FENCE-LINE Systems er den danske importør af Canadisk udviklede hegnssystemer,

som sælges i mere end 60 lande verden over. Det Canadiske moderselskab ROYAL

GROUP INC. har mere end tre årtiers erfaring med at producere attraktive og holdbare

produkter, der kræver et minimum af vedligeholdelse. Moderselskabet råder over 7 høj-

teknologiske fabrikker på 4 kontinenter, hvor de foruden hegn producerer forskellige

bygningsartikler såsom vinduesprofiler, tagrender/nedløbsrør, præfabrikerede bygge-

elementer, paneler, støjværn. Alt sammen i ekstruderet plast (PVC). De hegnssystemer,

som FENCE-LINE tilbyder, produceres på den europæiske fabrik, som ligger i Polen.

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.

Hegnets gedigne udarbejdelse i PVC materiale betyder, at det ikke rådner, slår sig, skal-

ler eller flækker. Det kan modstå slid fra al slags vind og vejr. Den højglans UV-bestan-

dige overflade betyder at hegnet hverken falmer eller bliver misfarvet af solen. PVC heg-

net vil bevare sit flotte udseende i mange år fremover uden, at man skal bekymre sig om

vedligeholdelse.

En af hegnets yderlige fordele er, at det er let at sætte op. Det leveres i letvægt sektio-

ner, som er nemme at håndtere, og opsætningen kan klares ved hjælp af få stykker

værktøj.

Generel info:

Har du et eksisterende muret hegn kan du benytte dig af, at det er muligt at tilpas-

se hegns sektionerne. Alle typer hegn kan saves med en almindelig træsav eller

stiksav.

Har du en muret sokkel der hvor du vil montere dit nye hegn, så er det ikke nød-

vendigt at bruge tid eller energi på at fjerne dette, vi har beslag til montage til net-

op dette.

Alle hegnstyper kan leveres med standard 10 x 10 cm. stolper eller med luksus 12,7

x 12,7 cm stolper, som giver et endnu mere stabilt hegn, Luksus stolpen kan yder-

mere leveres med en luksushat, som giver hegnet en anderledes afslutning.

FENCE-LINE Systems er den danske importør af PVC-udviklede hegnssystemer,
som er attraktive og holdbare. Disse produkter kræver et minimum af
vedligeholdelse. De hegn som FENCE-LINE tilbyder, produceres på den
europæiske fabrik, som ligger i Polen.



Mere end bare et hegn... • Skal aldrig males • Kan ikke rådne eller ruste

Skagenshegn Bred

Giv din ejendom et traditionelt flot dansk udtryk med et Skagenshegn.

På Skagenshegn Bred er lamellerne 7,7 centimeter brede og hver lamel afsluttes med en

hat for oven. Skagenshegn med brede lameller fås som ”lige”, ”bue op” og ”bue ned”.

Skagenshegn med brede lameller og bue op, her vist med luksus stolper og hatte.

Til Skagenshegn findes der både enkelt- og dobbeltlåge.

S P E C I F I K A T I O N E R

180 x 80
180 x 100
180 x 120
180 x 150

BREDDE X HØJDE LIGE BUE NEDAD BUE OPAD

(150+150) x 80
(150+150) x 100
(150+150) x 120
(150+150) x 150

100 x 80
100 x 100
100 x 120
100 x 150



Plastvinduelegering • Ændrer ikke farve • Ingen krakeleringer • Livsvarig garanti!

Skagenshegn Smal

Endnu et hegn der skaber en atmosfære i stil med de hyggelige gader i Skagen.

Skagenshegn Smal er den klassiske hegnstype med smalle stave som har top på lameller-

ne som ved Skagenshegn Bred. Billedet viser Skagenshegnet med luksus stolpe og hat.

Skagenshegn med smalle lameller fås som ”lige”, ”bue op”, ”bue ned” og ”trapezium”.

Til jer der vil holde fremmede ude og børnene og hunden inde, findes der også enkelt- og

dobbeltlåge til Skagenshegn Smal.

S P E C I F I K A T I O N E R

180 x 80
180 x 100
180 x 120
180 x 150

BREDDE X HØJDE LIGE BUE NEDAD BUE OPAD

(150+150) x 80
(150+150) x 100
(150+150) x 120
(150+150) x 150

100 x 80
100 x 100
100 x 120
100 x 150
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Pergola

Pergola hegnet adskiller sig i designet fra traditionelle hegnstyper og er et hegn til dig,

der ikke vil have det samme som naboen.

Der findes ingen låger til denne serie, men da der er brugt de samme lameller som ved

Skagenshegn Smal kan enkelt- og dobbelt låger fra Skagenshegn serien benyttes (se fo-

to).

S P E C I F I K A T I O N E R

180 x 80
180 x 100
180 x 120
180 x 150

BREDDE X HØJDE PERGOLA / SKAGENSHEGN SMAL

(150+150) x 80
(150+150) x 100
(150+150) x 120
(150+150) x 150

100 x 80
100 x 100
100 x 120
100 x 150



Plastvinduelegering • Ændrer ikke farve • Ingen krakeleringer • Livsvarig garanti!

Tremmehegn

Tremmehegnet har et meget stilrent design og henvender sig til de kunder, der kan lide

enkle rene linjer. Det passer perfekt i områder med nye huse, til offentlige byggerier m.m.

S P E C I F I K A T I O N E R

180 x 120

BREDDE X HØJDE LIGE

Dobbelt-låge
(150+150) x 120

(se foto)

Enkelt-låge
100 x 120
(se foto)
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Hestefoldshegn

Hestefoldshegnet er ideelt til det danske hestefolk. Når man har valgt hegnet fra FENCE-

LINE Systems behøver man aldrig mere holde maleweekend i den lokale klub, men kan i

stedet koncentrere sig om at nyde tiden med hestene.

Hestefoldshegnet findes med 2 eller 3 vandrette lameller og for at gøre hegnet ekstra

stabilt, opsættes det i cement. Ved forespørgsel på denne type hegn angiv da venligst

ca. antal meter, da der gives mængderabat.



Hestehegn 2 300 x 120

Hestehegn 3 300 x 180

Hestehegn låge 2 (200+200) x 120

Hestehegn låge 2 (200+200) x 180

Plastvinduelegering • Ændrer ikke farve • Ingen krakeleringer • Livsvarig garanti!

S P E C I F I K A T I O N E R

BREDDE X HØJDE
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Rækværk

Rækværk er perfekt eksempelvis som afskærmning fra nysgerrige blikke eller til at skabe

læ i haven. Rækværket findes med og uden flet i toppen.

Flethegn

Danmarks mest solgte hegn til afskærmning af terrasser, indkørsler og haver.

Med et Flethegn fra Fence-Line undgår du at skulle male eller udskifte det – i hvert fald

de første 25 år! Flethegnet fås i to nuancer, hvid og grå.

S P E C I F I K A T I O N E R

Rækværk med flet
180 x 80
180 x 180
184 x 150
184 x 180

BREDDE X HØJDE

Rækværk
180 x 80
180 x 180
184 x 120
184 x 150

Flethegn
180 x 80
180 x 180



Plastvinduelegering • Ændrer ikke farve • Ingen krakeleringer • Livsvarig garanti!

Tilbehør

Stolper
100 x 100 mm

eller
127 x 127 mm

90 cm
110 cm
130 cm
150 cm
160 cm
170 cm
190 cm
220 cm
250 cm

Spyd
127 x 127 mm
til hård grund

A - 119 mm
B - 119 mm
C - 600 mm

Anker til stolpe
127 x 127 mm

skal installeres i
grunden med cement

119 x 119 mm

Anker til stolpe
127 x 127 mm

skal installeres i
grunden med cement

116 x 113 mm

Anker til stolpe
100 x 100 mm

skal installeres i
grunden med cement

93 x 93 mm

Forstærkning
- stolpe

127 x 127 mm
119 x 114 x 900 mm

Stolpehat 100 x 100 mm

Stolpehat II 127 x 127 mm

Stolpehat Luksus 127 x 127 mm

Connector

Mellem connector
(med skruer)

PVC base til stolper
100 x 100 mm

180 x 110 mm

Lim 200 ml

STØRRELSE ILLUSTRATIONPRODUKT



Fotograf:
Jacob M. Nielsen

jjjaero@gmail.com
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Odensevej 29 · DK-5772 Kværndrup
Tel. (+45) 29 24 44 71

info@fence-line.dk
www.fence-line.dk

Mere end bare et hegn... • Skal aldrig males • Kan ikke rådne eller ruste

Plastvinduelegering • Ændrer ikke farve • Ingen krakeleringer • Livsvarig garanti!

Brundtlandparken 2
6520 Toftlund
info@fence-line.dk


