
HEGN KIRKEDAL KOMPOSIT
KIRKEDAL Komposit Hegn er et eksklusivt kvalitetsprodukt med et bredt udvalg af tilbehør og 
muligheder. Produktet er nemt at arbejde med og let at opsætte. 
KIRKEDAL Komposit Hegn skal kun rengøres med vand og KIRKEDAL rens. Det fås med 2 forskel-
lige profiler - fer/not eller klinkprofil - så du selv kan bestemme det endelige look. Herudover 
leveres KIRKEDAL Komposit Hegnsprofiler i både Black, Grey og White.

Produktinformation

Kontakt: 
TreeTops A/S

DK-7000 Fredericia
Tlf.: 70 266 233
info@treetops.dk

www.kirkedalkomposit.dk

Dimension Længde Dækbredde Antal/pk. Vægt/m2 
1800 mm 140 mm 4 2,23 kg
1800 mm 140 mm 4 2,55 kg
3900 mm 1 2,80 kg
3900 mm 1 2,60 kg
2700 mm 1 5,65 kg
2700 mm 1 5,65 kg
2700 mm 1 5,82 kg

1
1

K1 - fer/not profil 
K2 - klinkprofil 
K3 - topprofil 
K4 - topprofil 
K5 - start/slut stolpe 
K6 - stolpe 
K7 - hjørnestolpe  
K9 + K10 - endekap 
K11 - topklods 
K8 - skruer 

25x150 mm 
25x150 mm 
40x120 mm 
40x120 mm 

100x100 mm 
100x100 mm 
100x100 mm  
42x122 mm 
50x36 mm 

5,0x45 mm / 5,6x60 mm 

K12 + K13 - LED Powersupply lys 

100 stk. (sort)

5 mtr. - vandtæt og klar til udendørs brug

Kvalitet
KIRKEDAL Komposit er fremstillet af 60% poppel, 
30% HDPE og 10% proces additiver og dermed 100% 
fri for bambus. 

Produktet skal kun rengøres med vand og KIRKEDAL 
Rens, og du undgår dermed det store arbejde, som et 
traditionelt hegn kræver i hele sin levetid. 

Produkterne er 100% FSC mærket samt CE mærket.

Fordele
• Kan ikke angribes af råd, svamp eller insekter
• 100% FSC mærket
• Minimal vedligeholdelse
• Enkel og simpel montagevejledning
• Ens for-/bagside
• Eksklusiv kvalitet med træstruktur
• Lang holdbarhed
• Kan leveres med LED lys

Tilbehørsprodukter 
Se vort brede udvalg af tilbehør på 
www.kirkedalkomposit.dk




