
Hvis dit hegn sættes op i særligt 
udsatte områder, kan du med fordel 
sætte tentorstål ned igennem stolperne 
og fylde tørbeton i midten af stolperne. 
Dette foreskrives også ved hegn der er 
højere end 1,7 mtr.
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Kirkedal LED lys, har fordelen at kunne 
”gemme” synlige ledninger i stolperne. 
Hvis der ikke ønskes LED lys ned ad 
stolpen føres ledningen inde i top-
profilen over stolperne, dette giver et 
mere eksklusivt look.
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Topprofil skal skrues fast på K11 
Topklodsen, 1 skrue på hver side.
Minimum længde på skrue: 60 mm. 
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Kirkedal Topprofil sættes på så den 
”fanger” toppen af profilerne samt top-
klodsen som er monteret øverst i 
stolpen. Samling af topprofil gøres 
midt på stolperne.
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Når K11 Topklodsen er monteret 
sættes den sidste profil i stolperne. 
Husk at toppen af profilerne skal stikke 
1 cm højere op end stolpen, så top-
profilen kan sættes ned over den.
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Tilslutning af selve ledningen til LED 
skjules ved at føre den ned igennem 
den sidste stolpe, og nederst på 
stolpen bore hul, så ledningen kan 
komme ud og tilsluttes strøm. 
Endnu et godt fif er, løbende at tjekke 
LED-ledningerne for at kontrollere, at 
der er lys i. 
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K11 Topklodsen skrues fast igennem 
stolpen med Kirkedal skruer.
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LED ledningen klistres på indvendig 
topprofil. For yderligere fastgørelse,
brug evt. montagelim.
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Sæt en skrue i toppen af K11 Top-
klodsen, så er den let at holde ved.
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Samling af Kirkedal LED lys gøres nemt 
og er vandtæt. I stedet for synlige 
samlinger midt på hegnet, kan sam-
lingerne med fordel gå ned i stolpen.
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Vent med at sætte den sidste profil i 
stolperne, da der først skal sættes 
K11 Topklods i toppen af stolpen.
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Til slut monteres med håndkraft 
Kirkedal Endekappe.
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Husk at skrue en skrue i hver ende af 
profilerne, dog ikke på begge sider af 
hegnet. Dette for at støtte vægten af 
profilerne.
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