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Byggepladshegn
Til Danmarks måske  

skarpeste priser



Køb dit 
byggepladshegn.  
Det betaler sig

>>  Kend din pris på forhånd. 
Prøv vores prisberegner! 

Vi ønsker at hjælpe vores kunder med win-win løs-

ninger, der optimerer på både drift og budget. Skal 

du bruge dit byggepladshegn gentagne gange, kan 

det ikke svare sig at leje. Dine omkostninger bliver 

for høje.

Vores beregninger viser, at din investering i at købe 

dit byggepladshegn ofte har tjent sig hjem inden for 

8-10 måneder – afhængig af projekt og omfang na-

turligvis. 

Ingen skjulte omkostninger eller  
en masse med småt

Vi er en af Danmarks førende leverandører af byg-

gepladshegn og flytbare hegn til afspærring. Vi me-

ner selv, at vi er forpligtet til at levere på højeste 

niveau hver gang inden for alle typer hegn i vores 

portefølje. 

Med et PIT Hegn byggepladshegn får du super kvali-

tet fra Europas største prodcenter: en sikker hegns-

løsning, der kan holde til de danske vejrforhold. •  Alt i byggepladshegn og af-
spærringshegn i store og små 
mængder

•  Landsdækkende levering in-
den for få dage

•  Rådgivning af fagfolk, der har 
opsat kilometervis af hegn

•  Du får mange års erfaring med 
små som store løsninger

•  Danmarks måske skarpeste 
priser

Byggepladshegn 
i super kvalitet, 
der kan holde til
det danske vejr



Køb i større mængder 
til fordelagtige priser

>>  Du kan regne med os. 
Vi leverer 

inden for få dage.

•  Brug os som sparringspartner 
og øg sikkerheden med valg af 
det rigtige tilbehør

•  Stol på kvaliteten. Det er gen-
nemtestet teknologi

•  Ingen skjulte omkostninger. 
Vores pris holder hele vejen

•  Du får 25 års erfaring med i 
prisen

•  Beder du os om hjælp, tager vi 
gerne ansvar

Vi ved, at prisen er vigtig for dig. Vi har derfor gjort 

det nemt for dig at handle byggepladshegn, afspær-

ringshegn og tilbehør på www.byggepladshegn.dk  

Brug vores prisberegner og få et hurtigt overblik på 

prisen.

Vi ved også, at du har brug for hurtig levering. Vi har 

et af Danmarks største lagre af byggepladshegn. Vi 

kan derfor levere vores standard lagervarer her-

og-nu direkte ved afhentning fra vores lager i Ringe, 

eller vi sender med levering inden for et par dage. 

Opnå højere sikkerhed med anti climb

Vælg byggepladshegn med og uden anti climb. Vores 

anti climb produkter har mindre masker og gør det 

svært at klatre over. Det er en god investering, hvis du 

har brug for højere sikkerhed og adgangskontrol.

Alle vores priser er beregnet ud fra, at du selv kan 

sætte hegnet op og tage det ned igen. Vi kan natur-

ligvis hjælpe med både opsætning og nedtagning.

Byggepladshegn med og uden  
anti climb, tilbehør, porte og låger, 
afspærringshegn



Sikker adgang til 
byggepladsen

>>  Ingen skjulte omkostninger 
eller 

en masse med småt.

Som håndværker kender du dit ansvar på bygge-

pladsen eller byggeområdet. Som hegnsspecialist 

kender vi vores ansvar for at levere en kvalitet, der 

giver dig tryghed om sikker adgangskontrol. 

Et byggepladshegn skal være gjort af et let materi-

ale - stærk stål som er udviklet med udgangspunkt 

i en gennemtestet teknologi. Nemt, håndterbart og 

et sikkert hegn, der også står stabilt i regn, sne, slud 

og blæst.

Dit valg af tilbehør har stor indflydelse på, hvor godt 

et byggepladshegn står sikret mod uvedkommende 

på pladsen. Brug os gerne som sparringspartner og 

få gratis rådgivning til, hvilket tilbehør der øger sik-

kerheden.

Byggepladshegn er let at tilpasse dit aktuelle behov, 

da vores varierede tilbehørs program, gør det mu-

ligt at gøre hegnet mere stabilt og sikkert, hvis nød-

vendigt. Spørg vores konsulenter til råds.

•  Byggepladshegn og afspær-
ringshegn af god kvalitet

•  Anti climb sikrer din komplette 
løsning

•  Porte og låger, store som små

•  Køb i hele pakker til fordelag-
tige priser

•  Brug os gerne fra idé til færdig 
løsning

•  Porte og låger med forskellige 
muligheder for lås

 
Find nemt din pris

med vores prisberegner

på byggepladshegn.dk
 

Byggepladshegn, tilbehør,  
mobile svæveporte, simple låger og 
adgangslåger med kodelås



Midlertidigt hegn som adgangskontrol til bygge-

pladsen, vejarbejdet eller udgravningen. Vores byg-

gepladshegn er også populære til forretninger, hvor 

udendørsvarerne skal blive stående uden for lukke-

tid. Vi ved, at én type ikke passer til alle formål og 

behov. Brug os rigtigt fra start og vend vores erfa-

ring til din fordel – valg af det sikre hegn og tilbehør.

Fra idé til færdig løsning  
– få hjælp til opsætning

Vores priser er beregnet efter, at du selv sætter 

hegnet op. Står du med en større løsning og har 

brug for vores hjælp, giver vi en fast pris for opsæt-

ning og evt. nedtagning. Vores montører er profes-

sionelle fagfolk. Du kan altid regne med os, og har 

du brug for kompetent rådgivning, sidder vi klar til 

at hjælpe dig. 

Høje byggepladshegn  
– det populære,  
fleksible hegn

>>  Kilometervis 
af byggepladshegn 

– løsninger vi er stolte af!

•  Runde og firkantede bygge-
pladshegn med og uden anti 
climb

•  Klammer, gummifødder, sikker-
hedsnøgler, vægtklodser, skrå-
stivere og anti løft beslag

•  Porte til køretøjer, hegn med 
låge, adgangslåger og ad-
gangsdør med kodelås

•  Både store og små mængder med 
hurtig levering i hele Danmark

Standard byggepladshegn med 
firkantede eller runde hjørner. 
Vælg med og uden anti climb 



Sikker afspærring til 
mange formål

>>  Et hegn, der holder
til at blive flyttet på.

Igen og igen. 

Afspærring eller afskærmning med mindre hegn er 

en ideel løsning til events som cykelløb, motions-

løb eller koncerter men er også meget anvendt ved 

mindre renoveringer og tidsbegrænset trafikregu-

lering. Publikumshegnet er specielt populært, da 

hegnet i sig selv kan anvendes som adgangslåge. Let 

og håndterbart, opsat på metalfødder af super kva-

litet. Vi står inde for, at sikkerheden er i top. 

Kend din pris på forhånd

Vi ved, det ikke altid er let at vide, hvilket hegn der 

er bedst egnet til hvilket formål. Vi vil også gerne 

hjælpe dig. Brug os som sparringspartner til dit pro-

jekt, og vi hjælper dig sikkert og hurtigt fra idé til 

færdig løsning. Bruger du vores prisberegner, ken-

der du din pris på forhånd.

Vores montører er alle udlærte fagfolk med stor er-

faring i opsætning af hegn til entreprise samarbej-

de og byggepladser. Brug gerne vores erfaring ved 

større projekter. 

•  Afspærringshegn i forskellige 
kvaliteter

•  Hegnsbarrierer til fodgænger 
regulering

•  Blokade paneler og presen-
nings barrierer

•  Solidt tilbehør med metalfød-
der, supportbøjler, klammer og 
bøjle lås

•  Store som små mængder og 
altid hurtig tilbudsgivning

Standard afspærring, afspærring med 
tykt rør, hegnsbarriere og blokader 



Når det 
midlertidige hegn 
skal blive stående 
i længere tid

Mobile skydeporte
Elektriske svæveporte

Automatiske foldeporte

Når en byggeplads er af mere stationær art, kan det 

være en god løsning at skabe en sikker adgangskon-

trol ved hjælp af mobile svæve - og foldeporte. Por-

tene er flytbare og gør dermed hele løsningen sik-

ker og flexibel. Du kan læne dig op ad, at vi ved alt 

om optimale hegnsløsninger til større byggepladser 

og renoveringsprojekter.

Vi ved, at det koster værdifuld tid på enhver byg-

geplads, hvis der har været tyveri eller hærværk. 

Vi har også muligheden for både hajtænder og pig-

tråd på toppen af hegn og porte.

Hold uvedkommende  
på den anden side af porten

Vi kan til enhver tid tilpasse sikring af byggepladsen 

til det system, du ønsker at anvende.

Mulighederne er mange. Vælg f.eks. adgangskon-

trol med brik, kode eller SMS-system.

• Porte, låger og adgangsdøre

• Mobile svæve- og foldeporte 

•  Udnyt alle fordele ved mindre 
drift og vedligehold

•  Eksperthjælp til især store 
byggeprojekter

•  Ingen spildtid - vi er kendt for 
hurtig levering til aftalt tid

•  Med forskellige sikkerheds- 
muligheder (lås)

Der er fordele 
med mindre vedligehold 
gennem byggeperioden 

ved brug af en 
mobil svæveport. 

 
Kontakt os for pris!

Porte, låger, adgangsdøre, svæveporte 
og foldeporte 



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. Vo-

res succes bygger på, at vi gennem et kvart århund-

rede har haft fingeren på pulsen inden for ’en ver-

den af hegn’, og det fortsætter vi naturligvis med. 

Det betyder, at du får solid faglig rådgivning og en 

kvalitetsløsning, der passer til dit behov. 

Et hegn der holder. Hele vejen.

Et hegn
der holder

HOVEDKONTOR FYN

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8, 5750 Ringe  |  Telefon: 6225 1254  |  Mail: info@pithegn.dk

AFDELING MIDTJYLLAND: PIT Hegn Østjysk Hegn ApS  
Engvangsvej 51, Skovby, 8464 Galten  |  Telefon: 8694 5399

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

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

AFDELING SJÆLLAND: PIT Hegn Sjælland
Aldershvilevej 2, 4281 Gørlev  |  Telefon: 2250 4447

www.byggepladshegn.dk  
www.pithegn.dk


