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"Horse Fence" nutidens planker og hegn der holder i fremtiden !
Stolper - brædder - hegn til hesten

Fremstille af miljørigtig og klimavenlig recyklingplast i bedste kvalitet, et
materiale der tåler at stå ude sommer og vinter, uden at rådne og kræver
ingen vedligehold.
Materialet er sædeles godt gennemtestet, flere af profilerne er med indstøbt
stålforstærkning, og ved et sjældent brud er der ingen skarpe splinter der kan
skade hesten.

"Horse Fence" Runde pæle
Runde massive genbrugsplast pæle med spids og affaset top, så der er ingen skarpe
kanter, pælen der bøjer mere end træ, før den knækker, er selvisolerende dvs. at en
eltråd kan sættes direkte på uden isolator.
Den gennemfarvede pæl kan bankes i jorden, ganske som en træpæl.
Pælen leveres i flere dimensioner, se nedenstående målskema.
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"Horse fence"
Kvalitet i antal

15 MILLIONER Plast
stolper i anvendelse
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FIRKANTET PÆL
Med eller uden forstærkning
firkantede stolper er perfekt egnet til bygning af
hegn. De er ensartede, sikre og utroligt holdbare.
Hvis du har brug for yderligere styrke, skal du
vælge de 9 x 9 cm profiler, der er forstærket med
stålrør.

» Dimensioner: 5 x 5 cm, 7 x 7 cm og 9
x 9 cm
» Vejrbestandig
» Talrige applikationer
» Brugbar som træ
»
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"Horse Fence" Paddock hegn
Standard

Det integrerede hegnssystem
med den enkle løsning til stolper og vandret består af kun to
ting, lodrette stolper og tværstykker. Stolperne sættes i
jordfugtig beton, derefter skubbes tværstykker let ind i de
færdige udsparinger og boltes på fast. Hjørner og
retningsændringer kan opnås ganske enkelt ved installation af
to endestolper.

10 cm

50 cm

fastgørelse

10 cm
68 cm

» Engangs investering
» Langtidsholdbar

mellem stolpe

End e stolpe

» Stolpe dimension: 12 x 12 x 150 cm
» Vandret dimension 8 x 225 cm

Med indstøbt
stålfotstærkning

68 cm
50 cm

Grå

» Ideelt til heste evt. kvæg
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Krydspæl
Den permanente hegnstolpe, der kan vare livet ud! Det rådner ikke og det er
også UV-resistent. Hvis du er vant til at arbejde med træstolper, kan du også
arbejde med "Horse Fence", der kræves ikke specialværktøjer !
Hurtig og nem engangsinstallation, der bare holder.

» Profil dimension: 7 x 7 cm
» Længder: 150-175-200-240 cm.
» Fugt og råd resistent
» Langtidsholdbar
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"Horse Fence Exklusiv"
Det absolutte mest eksklusive hestehegn til fold - Paddock og ridebane.
Stolpe er massivt gennemfarvet miljøplast med indstøbt stålforstærkning og
"plankeholder", toppen af pælen er affaset så der er ingen skarpe kanter.
Stolperne kan leveres med tre og fem vandrette planker, hvis man kun vil have
to undlades den nederste.
De vandrette planker er lige som stolperne i massivt gennemfarvet miljøplast
og indstøbt stålforstærkning, og vedligehold er ikke eksisterende.
Stolpe dimension: 11 x 10 x 230 cm.
Planke dimension: 4,2 x 12 x 238 eller 250 cm.
Hvide vandrette planker (Malet træ), forhør nærmere.
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"Horse fence" Eksklusiv
Paddock låge
Denne paddock-låge tåler meget. den er
konstrueret af superstærkt stålarmeret
massivt genbrugsplast
I kombination med det stærke ophæng og den
effektive låsemekanisme kan du være sikker på,
at din hest ikke stikker af
»Mål (L x D x H): 394 x 12 x 250 cm
»Fås med 3 eller 5 vandrette
»Brun stolper med galvaniseret stål
indstøbt for højeste stabilitet
» »Vejrbestandig
» »Standard konstruktion
»
»
»
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"Horse fence" Stålarmerede plankeprofiler
Det kan ikke være mere solidt
Den perfekte profil, når det kommer til unik hegnkonstruktion. Råd og
vedligehold er ikke længere et tema. Du behøver heller ikke tænke på
faren ved risikoen for kvæstelser på grund af splinter eller sundhedsfarer
forårsaget af imprægnerede materialer. Brædderne er yderst stabile,
rådbestandige og ekstremt langtidsholdbare.

»Planke mål: 4,2 x 12 x 250 cm
»Indvendigt forstærket for at øge stabiliteten
»Perfekt til vandret anvendelse ved hestehegn
»Ingen farlige brud med splinter/skarpe kanter
Med indstøbt
stålforstærkning

Brun
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hanit® Recycled Products
THE CLEVER SOLUTION

Not og fer planker med
ventilation, forhør nærmere

Boks brædder
Med not og fer,til båse og staldbyggeri

Leveres i fixmål og er perfekte til staldbyggeri, boksvæg, skridtmaskine og barriere i
ridehal. Not og fer planker splinter ikke, er modstandsdygtige overfor bid og spark,
lette at rengøre, ikke-giftige og fremstillet uden farlige tilsætningsstoffer.

»

Maksimal længde : 280 cm
Profilmål: 2,8/3,8 x 13 cm
»Perfekt til stabil bygning
»Modstandsdygtig overfor tyggning
»Ingen farlige konserveringsmidler
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