


Haven er ikke bare et frirum. Haven er et uderum 
med mange forskellige funktioner. Hegn hjælper 
med at sætte sit eget præg og personlighed. 

Hegn kan være en stor beslutning og en investering 
som kræver den rigtige vejledning. Vores dygtige 
og erfarne sælger kender hver en type hegn, farve 
og anvendelsesmuligheder. 

Vi har 50 års erfaring indenfor salg og produktion af  
uderums produkter. Vores forskellige typer hegn fås 
i mange forskellige materiale som: træhegn, kom-
posit, fibercement og stål. 

Ved Staby Fliser & Hegn går vi ikke på kompromis 
med kvalitet. Vi stiller høje krav til vores leverandør 
så vi har den kvalitet vores kunder efterspørger.  

Mød os i vores store udstilling i Ulfborg eller gå på 
oplevelse i enten kataloget eller på www.staby-flis-
er.dk. 
 
Velkommen til vores hegnsunivers og god fornøjelse.

1 2

FANTASTISK HEGN 
TIL UDERUMMET



Blokhus hegnet er komposit planker med 
afrundede sider.

De afrundede planker har en højde på 15 
cm. Den ekstra højde styrker planker og 
gør dem mere holdbare. 

Plankerne stables nemt og sikkert ovenpå 
hinanden. Plankerne fås i sort og antracit  
og passer til vores betonstolper og stål-
stolper. 

Blokhus kræver ingen årlig vedligehold-
else og rengøres nemt med en våd klud.

3

BLOKHUS KOMPOSIT HEGN
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Dobbeltsidede klinke profiler i 
vedligeholdelses frit komposit. 
Klinke komposit er modsat blokhus 
ikke afrundet og giver et ud-
seende som klinkehegn. 

Klinke profilerne fås både i 15 cm 
i sort og 10 cm i sort, antracit og 
brunlig. 

Klinkerne passer i vores både i 
vores betonstolper og stålstolper.  
 
Vi laver også låge og døre til heg-
net i komposit med ruko lås.

KLINKE KOMPOSIT
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Formstabile planker af fiberce-
ment. Hegnet er yderst egnet til 
barske forhold og meget vind.  
 
Ivar hegn leveres i fag og fås i 
sort, hvid, grå, antracit, lys og 
mørk eg.  
 
Fremstilles både med lodrette og 
vandrette planker som passer til 
stålstolper, træstolper og beton-
stolper. 

IVAR HEGN

Vores forskellige hegnsløsninger kan tilpasses så de 
passer til dit projekt. 

De forskellige fag kan laves i specialstørrelser eller 
med glastoppe – hvis du har en specialløsning kan 
vi helt sikkert hjælpe dig i mål. 

Alle vores forskellige hegn laves også som tilpasset 
havelåger, døre og porte med eller uden rukolåse.  

EN LØSNING DER 
PASSER TIL DIG
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Rionet hegn er rionet mon-
teret direkte på stolper eller 
i en ramme af enten trykim-
prægneret eller sortmalet. 

Rionet i ramme passer både i 
træstolper og betonstolper. 
 
Rionet fremstilles også efter 
specialmål hvor der går op i 
10 cm. 

RIOTNET HEGN

Bræddehegn fås i 5  
forskellige typer, hvor 
bræddernes placering 
samt om det er trykim-
prægneret træ eller 
lærketræ. 

BRÆDDEHEGN

1

2

3

4

5

1. Bræddehegn 1
2. Bræddehegn 2
3. Bræddehegn 3

4. Lærke, bræddehegn 1
5. Lærke, bræddehegn 2
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Afrundede lægter i trykim-
prægneret, pine eller sort-
malede lægter. 
 
Lægtehegn består af kvalitets-
gran på 38x75mm med sidefor-
strækninger. 
 
Passer både til betonstolper og 
træstolper.

LÆGTEHEGN

Klinkehegn er et klassisk hegn 
som fås med vandret liggende 
brædder i enten trykimpræg-
neret, sortmalet eller lærke 
brædder.  
 
Klinkehegn har en flad over-
lægger og samles med rustfrie 
søm. 

KLINKEHEGN

Bullklink er løse klinkebrædder 
i 10 cm højde som fås i trykim-
prægneret, sort og lærk.  
 
Bullklink passer både til beton-
stolper, træstolper og stålstolp-
er. 

BULLKLINK
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Raftehegn fremstilles af trykim-
prægneret rafter eller rafter af 
lærk. 

Raftehegn er et solidt, naturligt 
og smukt hegn.  
 
Raftehegn fås både med van-
drette og lodrette rafter. 

RAFTEHEGN

1 2

3

1. Trykimprægneret port
2. Ivarplnk dør
3. Blokhus dør

Alle vores hegnstyper giver mulig 
for at fremstille døre og porte eller i 
ønsket materiale efter dine mål. 

DØRE OG PORTE
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Betonstolper

Vores betonstolper fås i 2 forskellige modeller: Letvægs stolpen i 10x12 eller i 13x13 cm
Betonstolperne måles i højde over jord i højderne: 0,90m, 1,20m, 1,50m, 1,80m og 
2,10m. 

H-stolpe Ende stolpe Hjørne stolpe T-3 stolpe

Stålstolper

Stålstolper er et flot og vedligeholdelsesfrit alternativ til træ- og betonstolper. 
Stolperne galvaniseret og afsluttet i toppen og findes i to diemnsioner 80x80 eller 
100x100 mm. 
Stålstolperne fås i højderne: 0,90m, 1,20m, 1,50m, 1,80m. 

H-stolpe Ende stolpe Hjørne stolpe T-3 stolpe

Træstolper

Vores træstolper fås i trykimprægneret, sortmalet, lærketræ og egetræ.  
Stolperne kan bruges til vores forskellige typer hegn og fås også som runde stolper. 

Trykimpærgneret stolpe Lærke stolpe Sortmalet stolpe Rund stolpe

Hegn tilbehør

Vores tilbehør kan bruges til at vedligeholde, opsætte eller afslutte hegnprojekter.  
Tilbehøret er lavet til vores forskellige hegnstyper så man får de bedst mulige 
resultater. 

Zink afdækninger

Få en flot afslutning på dit hegn som også beskytter og forlænger hegnets levetid.  
Zinkafdækninger fås i forskellige størrelser så de passer til det hegn du vælger. 

Stolpehætter

Afslut dine træstolper med stolpehætter, de både giver en flot afslutning på 
stolperne og beskytter dem. 

Udskift dit gamle hegn med vedligeholdelsesfrie komposit brædder

Vores vedligeholdelsesfrie komposit brædder passer ned i ældre betonstolper, 
træstolper og stålstolper, det er derfor nemt at udskifte gammelt træhegn med nye 
vedligeholdelsesfrie brædder. 

Stolpebeton Galvaniseret U-profil

Stolpebeton anvendes til 
at støbe stolperne fast, 
der beregnes 1-2 poser pr. 
hegnsstolpe.
Posen er færdigblandet så 
man tilsætter bare vand. 

U-profilen bruges opad 
muren hvor der ikke ønskes 
/ ikke er plads en stolpe.  
U-profilen passer til de 
forskellige hegnstyper.

Komposit klinkebrædt
• Højde: 15 cm
• Længde: 189 cm
• Bredde: 4,3 cm 
• Vedligeholdelsesfrit

Komposit blokhusbrædt
• Højde: 15 cm
• Længde: 189 cm
• Bredde: 4,3 cm 
• Vedligeholdelsesfrit
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Komposit hegn, blokhus Ivar planke

Ivar planke med glas og stålstolper,

Raftehegn lodretKlinkehegn, sort

PLUS HEGN FORHANDLER
Få rådgivning til dit plus hegn



Staby Fliser og hegn har produceret fliser og hegn siden 1968, og har 
derfor fejret 50 års jubilæum i branchen. Vi producerer kvaltietshegn 
uanset om du skal have hegn der skærmer af, eller det er til forhaven, 
så har vi en hegnstype der dækker dit behov. Vores hegn kan leveres 
med beton, stål eller træ stolper. 
 
De fleste af vores hegnstyper fås i højderne 0,60m, 0,90m, 1,20m, 1,50m 
og 1,80m samt 2,10m men kan laves efter specielle længdemål.   

Udforsk vores webshop med over 1500 produkter til haven på  
www.staby-fliser.dk17

OVER 50 ÅR I BRANCHEN
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STABY FLISER & HEGN
Industriarealet 47, 6990 Ulfborg

97 49 14 52

post@staby-fliser.dk

www.staby-fliser.dk

Åbningstider

Mandag - Torsdag 7-17

Fredag 7-16

November, December, Januar 
og Februar

Mandag - Fredag 7-16

– Din garanti for kvalitet

Hurtig levering Professionel rådgivning

besøg vores webshop www.staby-fliser.dk

BESØG VORES INDE- OG UDENDØRS UDSTILLING


