
Monteringsvejledning - HEGN
- step by step

Der skal bruges følgende til opsætning af Kirkedal Hegn: Pælebor, spade, skruemaskine, vaterpas, sav, vinkel, tommestok, blyant, murersnor 
og 4 mm træbor.
Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter opsætning/montering ikke
er reklamationsret. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid. Opsætning/
montering er for eget ansvar. Der er ikke reklamationsret på Kirkedal materialer, som ikke er opsat/monteret korrekt. Det leverede Kirkedal 
Komposit Hegn skal holdes tørt og beskyttet mod sollys indtil opsætning/montage. Der kan opstå mindre svindrevner, dette har dog ingen 
indflydelse på styrken af stolpen eller stolpens holdbarhed.
For at opretholde garantien, som er 5 år fra montage, skal Kirkedal Komposit hegn imprægneres efter montering. Pakkerne skal opbevares 
plant og jævnt. Rigtig god fornøjelse!

Start med at finde ud af hvor den 
første stolpe skal sættes og bor det 
første hul. Fra første stolpe trækkes 
en snor til den sidste stolpe. Placér 
også en pind i mellem stolperne som 
rettersnor. Således er der en lige linie 
at sætte stolperne efter.

1

Hullet skal være mellem 80-90 cm 
dybt.

2

Nu skal der sættes profiler i. Til hver 
stolpe er der leveret 2 løse komposit 
klodser, som med fordel kan sættes i 
noten af stolpen, der hvor profilernes 
højde fra jorden skal være. Husk at 
bore for med et træbor inden de 
skrues fast.

8

Næste stolpe sættes. Brug en hegns-
profil til at finde den rigtige afstand.
Profilerne skal have 5 mm luft i noten 
af stolperne til at ”bevæge” sig i. 
Fortsæt på samme måde til alle stolper 
er sat. 

7

Vigtigt at stolpen står i lod.

6

Hvis der kommer lidt støv fra tørbeton 
på stolpen vaskes dette nemt af med 
rent vand og børste.

5

Det er vigtigt at stampe jorden/tør-
beton rundt om stolpen.

4

Tilsæt tørbeton hvis underlaget er 
porøst, så stolpen står stabilt. 
1 ps. tørbeton pr. stolpe. Brug KUN 
tørbeton og IKKE våd beton!

3

Et godt fif er at have en snor midt på 
stolperne, så man kan sætte klodsen 
og profilerne i samme højde hele 
vejen og derved holde profilerne i
lige linie og vater.

14

Det er vigtigt altid at tjekke om 
profilerne er i vater, når de er sat i.

13

Når den første profil er sat i, er det 
bare at forsætte indtil hegnet har den 
ønskede højde. Der er ikke brug for 
hammer eller lignende for at sætte 
profilerne i - kun håndkraft.

12

Afstand fra profilerne til jorden skal 
minimum være 5 cm.

11

Profilerne skrues fast med 1 skrue i 
hver side - ind i stolpen. Brug de farve-
de Kirkedal skruer. Husk at bore for.

10

Skru klodsen fast med tilhørende 
Kirkedal skruer. 

9



Hvis dit hegn sættes op i særligt ud-
satte områder, sæt da tentorstål ned 
igennem stolperne og fyld tørbeton i 
midten af stolperne.
Dette foreskrives også ved hegn der er 
højere end 1,7 mtr.

19

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.

20

Topprofil skal skrues fast på K11 
Topklodsen, 1 skrue på hver side.
Minimum længde på skrue: 60 mm. 

25

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.

24

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.

18

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. 

23

K11 Topklodsen skrues fast igennem 
stolpen med Kirkedal skruer.

17

LED ledningen klistres på indvendig 
topprofil. For yderligere fastgørelse,
brug montagelim.

22

Sæt en skrue i toppen af K11 Top-
klodsen, så er den let at holde ved.

16

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.
Kirkedal LED-lys SKAL monteres af en 
autoriseret elektriker. TreeTops A/S 
tager ikke ansvar for montering og/
eller skader som følge heraf.

21

Vent med at sætte den sidste profil i 
stolperne, da der først skal sættes 
K11 Topklods i toppen af stolpen.

15

Til slut monteres med håndkraft 
Kirkedal Endekappe.

27

Husk at skrue en skrue i hver ende af 
profilerne, dog ikke på begge sider af 
hegnet. Dette for at støtte vægten af 
profilerne.

26
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