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Indhold

Teknik
Konstruktion
PIT Hegn smedejern er fremstillet af rørprofiler i stål 
– en konstruktion som gør smedejernet lettere.  
Dekorationer er fremstillet i massivt stål. Toppe og 
kugler er fremstillet af aluminium.

Overfladebehandling
Smedejernet er varmgalvaniseret efter fremstillingen. 
Varmgalvanisering er den bedste overfladebehandling 
til stål. Man kan udmærket nøjes med en galvaniseret 
overflade. Her kan der dog forekomme farveforskel på 
de enkelte ståldele.
Vil man have en stærkere og flottere overflade, skal 
man vælge en pulverlakeret udgave. Her får man en 
dobbelt overfladebehandling med både galvanisering 
og pulverlak.

Sådan	skal	målene	forstås
Højden i siderne og højden på midten. 
Bredden er målet indvendigt på stolperne inklusiv den 
plads, som hængsler og lukketøj optager.



		

Vi fører ni forskellige designs 
i smedejern. Designet er både 
klassisk inspireret og mere en-
kelt ornamenteret.
Ønsker du en låge, port eller 
et stakit, vil du kunne finde et 
design, der passer til din have, 
ejendom eller indkørsel. Det er 
dekorativt, ser godt ud og ”løf-
ter” ejendommen, samtidig med 
at det holder uvedkommende 
ude fra matriklen.

Portene leveres enkelt- eller 
dobbeltfløjet. Hegn, porte og 
låger leveres i faste mål. Men 
har du nogle specielle ønsker, 
specialproducerer vi gerne efter 
individuelle mål – også til ter-
rassen eller altanen. 
Få et tilbud på en færdig løs-
ning.
Låger og porte kan monteres 
direkte på eksisterende murværk 
eller på dertil beregnede stolper 
eller stensøjler.
Kig ind på www.pitgates.dk, 
hvis du vil vide mere.

Inspirerende og eksklusivt design  
i låger, porte og stakitter



Design nr. 2 Klassisk engelsk stil vandret dekoration
Inspirationen til dette design er 
hentet i det klassiske England. 
Det er elegant klokkeformet 
og forsynet med to vandrette 
dekorationer. Stolper og låger 
afsluttes med en flot harmonisk 
kugledekoration.
Udført i varmgalvaniseret  
stål og derefter pulverlakeret 
matsort. 
Designet leveres også i andre 
RAL farver.

Standardmål

 Bredde Højde

Port 360  120/150 og 150/180 
 420  120/150 og 150/180 
 480  120/150 og 150/180 
 540  120/150 og 150/180

Låge 100  120 og 150

Stolpe 6* og 9 190 og 220

Stakit 230  120 og 150

Målene er i cm, og bredden er målt 
indvendigt på stolpen – lysningsmålet.

* Kun til låger og stakit.
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Design nr. 3
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Dette design gør sig godt over 
store afstande, da det er helt 
enkelt i sit udtryk. De lige linjer  
gør hegnet velegnet til moderne 
byggeri og det vil virke som en 
fin dekoration ved byhuset.
Udført i varmgalvaniseret  
stål og derefter pulverlakeret 
matsort. 
Designet leveres også i andre 
RAL farver.

Moderne og minimalistisk  
– matcher nutidens arkitektur

Standardmål

 Bredde Højde

Port 360  120 og 150 
 420  120 og 150 
 480  120 og 150 
 540  120 og 150

Låge 100  120 og 150

Stolpe 6* og 9 190 og 220

Stakit 230  120 og 150

Målene er i cm, og bredden er målt 
indvendigt på stolpen – lysningsmålet.

* Kun til låger og stakit.
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Ønsker du et hegn uden 
 dekoration, er design 4 det rette. 
Buet top på porte og låger og 
pilespidser som en flot afslut-
ning på toppen af balustrene.
Udført i varmgalvaniseret   
stål og derefter pulverlakeret 
matsort. 
Designet leveres også i andre 
RAL farver.

Standardmål

 Bredde Højde

Port 360  120/150 og 150/180 
 420  120/150 og 150/180 
 480  120/150 og 150/180 
 540  120/150 og 150/180

Låge 100  120 og 150

Stolpe 6* og 9 190 og 220

Stakit 230  120 og 150

Målene er i cm, og bredden er målt 
indvendigt på stolpen – lysningsmålet.

* Kun til låger og stakit.

Design nr. 4 Enkelt og funktionelt uden dekoration
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De elegante pilespidser på de 
lodrette balustre giver et smukt 
og harmonisk design, og den 
tætte konstruktion nederst på 
hegnet gør det særligt velegnet  
til indhegning af f.eks. mindre 
hunde.
Udført i varmgalvaniseret  
stål og derefter pulverlakeret 
matsort. 
Designet leveres også i andre 
RAL farver.

Design nr. 5 Harmonisk konstruktion  
med tætte balustre i bunden
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Standardmål

 Bredde Højde

Port 360  120/150 og 150/180 
 420  120/150 og 150/180 
 480  120/150 og 150/180 
 540  120/150 og 150/180

Låge 100  120 og 150

Stolpe 6* og 9 190 og 220

Stakit 230  120 og 150

Målene er i cm, og bredden er målt 
indvendigt på stolpen – lysningsmålet.

* Kun til låger og stakit.
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Den smukke figur i midten af 
hegnet understreger det roman-
tiske design. Vandrette deko-
rationer i toppen af designet 
fuldender konstruktionen og 
som prikken over i-et afsluttes 
stolper og lågerammer med en 
fornem harmonisk kugledeko-
ration.
Udført i varmgalvaniseret  
stål og derefter pulverlakeret 
matsort. 
Designet leveres også i andre 
RAL farver. 

Standardmål

 Bredde Højde

Port 360  120/150 og 150/180 
 420  120/150 og 150/180 
 480  120/150 og 150/180 
 540  120/150 og 150/180

Låge 100  120 og 150

Stolpe 6* og 9 190 og 220

Stakit 230  120 og 150

Målene er i cm, og bredden er målt 
indvendigt på stolpen – lysningsmålet.

* Kun til låger og stakit.

Design nr. 7

Romantisk smukt design
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Design nr. 8 Klassisk design  
med nedadbuede overkanter
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Dette design udmønter sig i en 
harmonisk konstruktion med 
små balustre i midten. Pilespid-
serne på toppen af de lodrette 
balustre fuldender det smukke 
og harmoniske design. Porte 
og låger er tættere i bunden og 
gør derfor hegnet velegnet til 
indhegning af mindre hunde. 
Udført i varmgalvaniseret  
stål og derefter pulverlakeret 
matsort. 
Designet leveres også i andre 
RAL farver. 

Standardmål

 Bredde Højde

Port 360  120/150 og 150/180 
 420  120/150 og 150/180 
 480  120/150 og 150/180 
 540  120/150 og 150/180

Låge 100  120 og 150

Stolpe 6* og 9 190 og 220

Stakit 230  120 og 150

Målene er i cm, og bredden er målt 
indvendigt på stolpen – lysningsmålet.

* Kun til låger og stakit.
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Designet er klokkeformet med 
buet top på porte og låger. 
Stolper og lågerammer afslut-
tes med en flot, harmonisk 
kugledekoration, og de lodrette 
balustre prydes på toppen med 
pilespidser.
Udført i varmgalvaniseret  
stål og derefter pulverlakeret 
matsort. 
Designet leveres også i andre 
RAL farver.

Design nr. 9  
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Forener det romantiske udtryk med det stilfulde design

Standardmål

 Bredde Højde

Port 360  120/150 og 150/180 
 420  120/150 og 150/180 
 480  120/150 og 150/180 
 540  120/150 og 150/180

Låge 100  120 og 150

Stolpe 6* og 9 190 og 220

Stakit 230  120 og 150

Målene er i cm, og bredden er målt 
indvendigt på stolpen – lysningsmålet.

* Kun til låger og stakit.
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Smedejernslåger, -porte og 
-stakitter i de designs, vi fører, 
produceres i flere forskellige 
standardmål. Hvis disse stan-
dardmål ikke passer, der hvor du 
ønsker det sat op, kan vi levere 
det i de specielle mål, du har 
brug for.
Har du en idé om, at du gerne 
vil have dit helt eget design, er 
det også en mulighed.
På billed 1 ser du vores granit-
søjler, som er en god og solid 
forankring til en port og sam-
tidig er med til at fremhæve de 
flotte linjer i porten.
Billed 2 viser en port, hvor 
ejerens helt egne dekorationer 
med heste er integreret i låge-
designet.
Billed nummer 3 viser en speciel 
udskæring, der giver adgang til 
postkassen i søjlen, og billed 4 
er en låge lavet i specialmål.
Kontakt os og kom med dine 
ønsker, så finder vi sammen en 
løsning. Dog skal du være op-
mærksom på, at leveringstiden 
er længere på specielle design og 
mål, der ikke matcher standard-
målene.

Kom med dit eget  
specielle design  
– så laver vi også det
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Det er vigtigt at dit hegn bli-
ver sat rigtigt op. Det skal se 
 ordentligt ud og stå sikkert.
Vores professionelle og erfarne 
montører er opmærk somme på 
dette, når de monterer. De er 
omhyggelige og går ikke hjem, 
før jobbet er gjort færdigt.
Står du og ønsker dig et nyt 
smedejernshegn, så kontakt os.
Vi gi´r gerne helt uforpligtende 
et godt tilbud på både hegn og 
montering.

Montage
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Låse, hængsler, skudrigler  
og paddehatte

De rigtige lukketøj, hængsler 
og skudrigler følger med som 
tilbehør. Vil du til gengæld 
gerne kunne låse din låge eller 
port, kan vi levere en Locinox 
låsekasse med mod betaling.
Kontakt os og få et godt tilbud 
på hegn og opsætning.
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Titan portautomatik
Elektromekanisk motor i enkel 
konstruktion – fungerer som en 
spindelmotor, der bevæger den 
lineære motorarm.
Den enkle konstruktion giver en 
meget driftsikker motor, og ved-
ligeholdelsen består blot i lidt 
smøring et par gange om året.
Titan-motorerne forsynes  
af 230 volt.
Motoren monteres på stolpen, 
som maksimalt må være 20 cm 
i bredden. Aster motorer kan 
derfor ikke anvendes til store 
murede søjler.
Kræver mekanisk stop på lågen, 
f.eks. en paddehat.

Maksimal vægt: 200 kg 
Største bredde: 300 cm    
Åbning: 900

Leveres i sort.

Standard kit består af:
2 motorer, Aster 300 
1 styringsboks 
Radio modtager og antenne 
2 fjernbetjeninger 
1 sæt sikkerhedsfotoceller

Ekstratilbehør:
Nøglekontakt 
Tastatur 
Fjernbetjeninger 
Ur 
Magnet sløjfe
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PIT Hegn portautomatik 
Svingportsmotorer i flot design.
Elektromekanisk spindelmotor 
som fra styreboksen forsynes 
af 24 volt, der gør den velegnet 
for gør-det-selv-manden. Selve 
motoren er placeret over mo-
torarmen, så den er lettere at 
montere.
Motorerne kan bruges på stol-
per op til 20 cm.
Leveres i både blank og matsort.
Kræver mekanisk stop på lågen, 
f.eks. en paddehat.
Ved strømsvigt er der mulighed 
for nødåbning med nøgle.

               
Maksimal vægt: 150 kg 
Største bredde: 210 cm     
Åbning: 1000

Standard kit består af: 
2 motorer 
1 styringsboks 
Radio modtager og antenne 
2 fjernbetjeninger i elegant design 
1 sæt sikkerhedsfotoceller

Ekstratilbehør: 
Nøglekontakt 
Tastatur 
Fjernbetjeninger 
Ur 
Magnet sløjfe
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Med PIT Hegn nedgrav-
ningsmotorer får du en flot og 
æstetisk løsning uden synlige 
ledninger. Få meter fra porten 
lægger man ikke mærke til, at 
der er monteret automatik.
Motorerne støbes fast under 
porten. Gearet og motor ligger 
i et lukket oliebad, som hindrer 
varmeudvikling.
Kan anvendes til store mu-
rede søjler eller meget kraftige 
stolper.
Kræver mekanisk stop på lågen, 
f.eks. en paddehat.

Nedgravningsmotorer

               

Maksimal vægt: 400 kg 
Største bredde:   210 cm.     
Åbning: 1800

Standard kit består af: 
2 motorer 
1 styringsboks 
Radio modtager og antenne 
2 fjernbetjeninger i elegant design 
1 sæt sikkerhedsfotoceller.

Ekstratilbehør: 
Nøglekontakt 
Tastatur 
Fjernbetjeninger 
Ur 
Magnet sløjfe
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Vi arbejder hårdt  
for kun at få tilfredse kunder

Bente	og	Villy	Petersen,	Odense:
Vi skulle have plads til en ekstra bil i ind-
kørslen, og så var det oplagt at komme af 
med potentilla-hækken ud til vejen. Vi 
havde lige været i England og var meget in-
spireret af, hvad vi havde set her. Så det blev 
et smedejernsstakit fra PIT Hegns store 
udvalg, og vi valgte det enkle design 2 med 
den vandrette dekoration, men i specielle 
mål. PIT Hegn leverede og monterede til 
den tid, der var aftalt, på trods af det var 
vinter.

Angelika	og	Kim	Fausing,		
Sønderborg:
I forbindelse med indhegning af vores  
5000 m² store grundstykke havde vi benyt-
tet PIT Hegn. Dette stykke arbejde var vi 
meget tilfredse med, og da vi samtidig gerne 
ville have en smedejernslåge i vores indkør-
sel, var det helt naturligt at få PIT Hegn til 
at levere og montere den på de fire murede 
søjler, som vi fik den lokale murer til at 
bygge for os.

Mette	og	Claus	Elkjær,	Herning:
Da vi købte hus, og familien blev forøget 
med både barn og hund, blev det nødven-
digt med et hegn ud til vejen. Vi ønskede 
noget der var specielt og passede til arki-
tekturen på vores hus. Vi fik PIT Hegn 
til at lave låge og hegn i specielle mål og i 
specielt design. De løste det på bedste måde 
for os, og vi er nu trygge , når Ida leger med 
hunden i haven. 
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Hundegårde i samme gode 
kvalitet som smedejernet
Solide hundegårde opbygget i 
varmgalvaniserede moduler, som 
er fleksible og kan sammenbyg-
ges efter dine ønsker og behov.
De lodrette balustre er mon-
teret på en kraftig 30 x 30 mm 
ramme.
Højden på hundegårdene er 
180 cm og modulerne leveres i 
bredder på 300 cm, 200 cm og 
150 cm.

Se	mere	på		
www.pit.hegn.dk	
–	her	finder	du	også		
hundehuse	m.m.
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Have- og  raftehegn
Vi fremstiller og monterer have- 
og raftehegn efter dine ønsker.
Hegnene monteres på runde 
trykimprægnerede pæle, H-stol-
per eller akacie naturpæle.
Selve raftehegnet monteres med 
trykimprægnerede marvskårne 
rafter eller naturrafter med eller 
uden bark.
Du kan også få et havehegn 
som et almindeligt trådnet. Vi 
leverer flere forskellige typer 
galvaniserede og PVC-belagte 
trådhegn.

Kontakt	os	og	få	et	godt	
tilbud	på	dit	nye	havehegn.
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PIT Hegn  
kan andet og meget mere  
end smedejern
Foruden vores store sortiment i 
smedejern leverer vi også hegn-
løsninger til  landbruget, indu-
strien, institutioner, fritidsland-
brug og private i hele landet.
Vi udfører projekter fra idé til 
det fær dige opsatte hegn. Kom 
med dine krav og ønsker, så 
laver vi en løsning, der opfylder 
dine behov.
Vores pro fessionelle montører 
kommer gerne ud til dig, sætter 
hegnet op og monterer det. De 
har det rigtige grej og en mo-
derne maskinpark. Det sikrer, at 
du får et perfekt og solidt hegn, 
der står og tager sig flot ud.

Kontakt	os,	så	laver	vi	den	
rigtige	løsning	til	dig		
–	og	giver	dig	et	godt	tilbud	
med	oven	i	købet.	
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PIT Hegn A/S

Kielbergvej 8 
5750 Ringe

6225 1254 tel 
6225 1253 fax

info@pithegn.dk

Smedejern: 
www.pitgates.dk

Øvrige hegn: 
www.pithegn.dk




