
ThomTek® Perilux

Hvor stille … kan støj
blive

Få mere privatliv med et akustisk hegnssystem



ThomTek® Perilux



Nyd 
udelivet!

ThomTek® Perilux er udviklet med en 
lyddæmpende struktur til markant at 
markant at reducere udefrakommende 
støj. Hegnet beskytter mod støjforu-
rening, som kan være årsag til høreskader, 
stress, forhøjet blodtryk og søvnløshed.

Ud over at beskytte boligområdet 
mod støjforurening har ThomTek® 
Perilux et moderne, stilrent design, som 
passer ind i ethvert arkitektonisk miljø. 
Udformningen af hegnssystemet giver 
en effektiv barriere mod vejtrafikstøj samt 
støj fra varmepumper, naboer og industri.

Hegnet har en meget lang levetid, som giver 
et meget højt stabilitetsniveau under alle 
vejrforhold. Øg værdien på ejendommen 
med dette hegn samtidig med, at der 
opnås en positiv effekt for helbreddet.

Oplev forskellen med materialer af høj 
kvalitet, et attraktivt design og en mærkbar 
reduktion af støjnivauet fra omgivelserne. 

Du kan forbedre din livskvalitet med 
et ThomTek® Perilux hegnssystem ved at 
give dig mere fred og ro i din bolig.

Beskyt dit helbred og
din livskvalitet ved at dæmpe støjen
Få mere privatliv med et støjdæmpende hegnssystem

Støjreduktion 

op til29 
dB

TYSK
KVALITET
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30 dB Hvisken

50 dB Køleskab

60 dB Normal samtale

70 dB Græsslåmaskine

75 dB Normal trafikstøj

85 dB Grænse for støjniveau på arbejdsplads

90 dB Lastbil

100 dB Pneumatisk hammer

110 dB Motorsav

120 dB Smertegrænse for lyd, torden

130 dB Jumbojet der starter tæt ved

150 dB Pludselig, uoprettelig skade på hørelsen

Shhhh …

Støjreduktion
op til 29 dB med 
ThomTek® Perilux

Ekspempler på støj 5



Naturligt og individuelt
WPC Profiler/ 
Kompositbrædder
WPC står for "wood polymer composite", 
som på dansk hedder kompositbrædder. 
Komposit materialet består af en 
kombination af træfibre og termoplastiske 
bindemidler, som ekstruderes og smeltes 
sammen.

Profilerne indeholder 70 % træ. Farverne 
er genereret ved tilsætning af miljøvenlige, 
farvede pigmenter.

Stål profiler
Alt stål leveres varmegalvaniseret. Ud 
over dette kan det leveres i en række RAL 
farver i en pulverlakeret løsning, hvilket 
sikrer en optimal vedhæftning til zink 
overfladen. Fremgangsmåden sikrer den 
bedste effekt for lang holdbarhed. 

De viste farver for kompositbrædder og malede 

stålprofiler kan afvige. Spørg os efter farveprøver!

De viste farver for WPC- og stålprofilerne 
kan afvige fra originalen. Farveprøver er 
tilgængelige på forespørgsel.

De viste farver for WPC- og stålprofilerne 
kan afvige fra originalen. Farveprøver er 
tilgængelige på forespørgsel.

ANTR  AC IT

BL ACK BROWN

FOREST GREEN

BROWN

N AT U R A L

GRE Y

BR ICK RED

SE A BLUE

GR A PH ITE  GRE Y

MA ROON

70 %
Træ

Farver

Fås i

10
farver
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Dette er et udvalg af de mest populære farver. 
Andre farver fås på forespørgsel. 

Elegance 

Graphite

Elegance 9005 

(Black)

Elegance 7016 

(Dark Grey)

Elegance 8017 

(Dark Brown)

Gold

Elegance 6009 

(Forest Green)

Elegance  

Brown Auburn

Elegance 

Auburn

Metallic Silver
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En verden
af muligheder
Find inspiration
på www.pithegn.dk 
På vores hjemmeside har vi samlet
information og forskellige referencer,
hvor du kan hente nyttig viden og
inspiration om ThomTek® Perilux.

Har du brug for yderligere tekniske
informationer, finder du alle nødvendige
oplysninger på www.ThomTek-Perilux.com

Tøv ikke med at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål! 

Website 9
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H2O
max.

80 bar

 Nem
rengøring!
Dit nye ThomTek® 
Perilux er stort set 
vedligeholdelsesfrit

Kompositbrædderne er nemme at rengøre
med vand. Hvis hegnet er blevet meget 
snavset, kan du anvende en højtryksrenser
(ingen dampstråle) med et maksimalt tryk 
på 80 bar og en minimiumsafstand
på 30 cm fra kompositbrædderne. Brug ikke 
rengøringsmidler, som indeholder opløsnings-
midler. På grund af polymerandelen er 
kompositbrædderne stort set 
vedligeholdelsesfrie, 

Maling eller oliering for at forlænge 
holdbarheden er derfor unødvendig. 

Rengøring 11



Låger og porte
ThomTek® Perilux kan også monteres med en port eller låge,
som kan leveres med eller uden portautomatik
Port set forfra Port set fra siden

Låge set oppefraPort set oppefra Detaljer ved låge

Port set forfra Port set fra siden 
bagfra

Låger og porte12
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Simpelt og
variabelt
ThomTek® Perilux
er enkel at installere
Brug vores erfarne montører til at få 
monteret dit næste ThomTek® Perilux 
hegnssystem. Vi sørger for både effektiv og 
præcis montering. Stolpeafstanden kan 
variere op til maksimalt 3 meter. Den 
færdige højde vælges efter behov. 
Stolpernes og fundamenternes dimensioner 
bestemmes af den færdige højde over 
terræn. Ved et ujævnt terræn kan vi med 
fordel tanne hegnet for et flot resultat.

Hegnet sammensættes af moduler, hvilket 
åbner op for et kæmpe udvalg af forskellige 
løsninger. Løsninger, som kan tilpasses til 
enhver have, bolig, boligforening, institution 
eller skole, som har brug for at dæmpe støj. 
Hegnet monteres i stort set alle højder og 
længder efter behov.

Kontakt os for mere teknisk information om 
ThomTek® Perilux. Send en e-mail til 
info@pithegn.dk eller ring 6225 1254.

Installation 15



Kan du 
genkende
hegnet  ?
Opsætning af 
ThomTek® Perilux
Få et indblik i ThomTek® Perilux og 
hvordan opsætningen foregår. Bliv 
klogere på specifikationerne og fordelene 
for dig i deres produktfilm (tysk). 

Har du brug for at tale med os omkring 
planlægning, montering og forskellige 
design/farvemuligheder, sidder vi klar til
at hjælpe dig.  

Produktvideo16



TYSK
KVALITET



ThomTek® Perilux 3 meter højt ThomTek® Perilux hegn til at 
beskytte mod støj fra biogasanlæg.



 Certificeret  
støjreduktion
Støjreducerende 
løsninger til industri, 
institutioner, 
boligselskaber og privat

Reducér støjen med 26 dB i henhold til DIN 
EN-1793-2 og med 29 dB i henhold til ISO 
10140-2.

(Testrapport PB 4.2/11-339-1 dateret 28.10.2011)

To løsninger, der viser ThomTek® Perilux 
monteret på et tag for at reducere støj fra 
henholdsvis et ventilationsanlæg (øverste 
billede) og et genkøleanlæg (nederste billede). 

Støjreduktion
op til

29 dB

Lydisolerende løsninger 19
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r.HOVEDKONTOR FYN - PIT Hegn A/S

Kielbergvej 8, 5750 Ringe  | Telefon: 6225 1254 | Email: info@pithegn.dk

AFDELING MIDTJYLLAND
Engvangsvej 51, Skovby, 8464 Galten |  Telefon: 8694 5399

AFDELING NORDJYLLAND
Brendgårdvej 2 A, Ydby, 7760 Hurup, Thy |  Telefon: 4074 6803

AFDELING KØBENHAVN
Tranedalen 2, 2635 Ishøj  | Telefon: 9339 1256

AFDELING SJÆLLAND
Aldershvilevej 2, 4281 Gørlev | Telefon: 2250 4477
Elverdalen 34, 4700 Næstved  | Telefon: 5210 0440 

En verden af hegn
Vi har en klar vision for fremtiden, og 25 års arbejde med hegn fornægter sig ikke. Vi ved alt, hvad der 
er værd at vide om hegn, for vi har erfaret det selv. Vores succes bygger på, at vi gennem et kvart 
århundrede har haft fingeren på pulsen inden for ’en verden af hegn’, og det fortsætter vi naturligvis 
med. Det betyder, at du får solid faglig rådgivning og en kvalitetsløsning, der passer til dit behov.

PIT Hegn er eneforhandler af ThomTek® Perilux i Danmark.
Lad os hjælpe dig med at bygge et hegn, der holder. Hele vejen.




