Institutionshegn
PRODUKTBLAD

Det solide hegn til Institutioner
Bruges ofte til institutioner, skoler og børnehaver

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

INDUSTRIHEGN

Institutionshegn

• Fletvæv
• Panelhegn
• El-sikring
• Porte og låger
• Bomme og pullerter
• Byggepladshegn / mobilhegn
• Automatik

Anvendelse

Spørgsmålene er mange i forbindelse med etablering af hegn ved institutioner, skoler og børnehaver.

Hegnshøjde

Højden på hegnet afhænger af hvilken type institutionstype, der skal
hegnes. En god tommefingerregel er, at hegnet skal være minimum
lige så højt, som de personer, der går i institutionen. Den psykologiske
effekt af, at man ikke kan kikke over hegnet, er stor.
Den mest anvendte hegnshøjde er 150 cm.
Hegnet leveres også i 100 cm, 125 cm og 180 cm.

Hegnstype: Fletvæv

For at forhindre børnene i at klatre i hegnet må maskerne maksimalt
være 50 x 50 mm. Presset på et institutionshegn er meget stort. Hegnet udsættes for kraftig belastning, og da der ofte er mange børn, der
skal holdes inde – i modsætning til et hegn, der har til opgave at holde
få uvedkommende ude. Der bør derfor altid anvendes sintret fletvæv
med mindst 2,5 mm tråde.
Hegnet monteres på stolper med maksimalt 300 cm mellemrum.
Der kan anvendes træstolper, galvaniserede rørstolper eller galvaniserede T-jern stolper.

Hegnstype: Panelhegn
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En meget solid løsning er panel hegn. Det stærkeste panelhegn er
Strong panel type 1300 eller dobbeltpanel type 1200. Begge paneler
består af svejset net med 2 vandrette og en lodret tråd.
Maskerne er 50 x 200 mm.

INDUSTRIHEGN

Institutionshegn

• Fletvæv
• Panelhegn
• El-sikring
• Porte og låger
• Bomme og pullerter
• Byggepladshegn / mobilhegn
• Automatik

Stolper

Hegnet monteres på stolper med en maksimalt 300 cm afstand.
Der kan anvendes galvaniserede stålstolper, trykimprægnerede
træstolper eller Akacie naturpæle.

Låger og porte

Låger og porte skal være i kraftig udførelse.
Indgangslågen bør være minimum 120 cm bred af hensyn til adgang for
kørestols brugere.
Lågen kan sikres med ekstra børnesikring som f.eks. højtsiddende lås,
overfald og indvendigt kuglegreb.
De forskellige sikringer kan kombineres.
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Få et tilbud på en færdig løsning
Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os
for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.

