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Kære kunde, 
 
Tillykke med dit nye produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. 
Kassen med dit nye produkt indeholder mange små dele, gem derfor al emballage indtil produktet er 
færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen vær derfor forsigtig med udpakningen så 
produktet ikke beskadiges. Læs monterings vejledningen omhyggeligt før produktet samles og tages i brug. 
Vi anbefaler at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måltegning og andre nyttige mål/information: 
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Indhold  

Stolpe x 1 stk. 
D: 950x80x80 mm 

Art: 9058074 
 

Spacer (afstandsstykker) 20 stk. 
Afstandstykker 3 mm tykkelse 

 

Skrue til spacer 2 stk. 
Ø3,2x11 mm 

 

Skrue til montage x 4 
Ø6,2x50 mm med  
Ø10 x50 mm plugs 

 

Løfte-højde-beslag 2 stk 
Beslag med skrue til hævning i 

stolpen 

Cover til sporet x 2 stk. 
Aluminiumscover til stolpe sporet 

 

Stolpehat 1 stk. 
Stolpehatte i sort plast 

 
 

15-16 mm Træ/WPC i tykkelse: Afkortes på 86,8 cm 

 20-21 mm Træ/WPC i tykkelse: Afkortes på 87 cm 

VIGTIGT: 
- MÅ kun bruges som læhegn/havehegn, kan IKKE 

bruges som værn/rækværk 
- Max 40 cm over jord højde. 
- Vind max: Kan klare op til 20 m/s 
- Skal monteres i lod/vatter og på FAST dæk (ikke 

fliser) 

 

Fast dæk i træ/beton 

90 cm center/center stolpe 



  

Havehegn: OPSÆTNING  
Hvis du ønsker at hæve træ/wpc fra jorden mere end 3 cm, se punkt 9 før du begynder! 

Punkt 3 og 6 er tilbehørsproduktet art.: 9058078aluminiumlisten. 

Opsætning:  

1: Opsæt stolperne: Opmål terrassen/området hvor havehegnet skal stå. Hegnet har en center afstand fra 
stolpe til stolpe på 90 cm( Husk: stop og slutstolperne fylder 4 cm mere.). Opsæt første stolpe ved at sætte 
den i lod på fast dæk(HUSK at sikre det er et fast dæk max 40 cm over jord højde). Marker derefter hullerne i 
foden og bor med Ø10 mm mur bor(hvis beton dæk) og monter derefter de medfølgende plugs. Skru nu 
stolpen fast med Ø6,2 mm skruer i plugsen. Hvis træ dæk skal der ikke bores først, skru da skruerne direkte 
fast trædæk (Minimum 50 mm fast træ dæk). Mål nu fra center til center stolpe 90 cm og opsæt nu den næste 
som den første. Husk stolperne har 3 spor som kan bruges enten som stop, mellem, T-stolpe eller hjørne 
stolpe. Bare fjerne coveret til det ønskede formål. 

 

 

 

 

 

 

 

   

1: Opsæt stolperne 2: Indsæt Spacerne i stolperne 3: Indsæt bund liste 4: Indsætning af listerne. 

    

5: Isætning af glas /Træ 6: Indsætning af top aluminiumsliste 7: Indsæt slutspacer 8: Påsæt stolpehatten. 
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2: Indsæt spacerne(afstandstykkerne): 

-Ved glas hegn Indsæt nu de 3 mm spacer(afstandsstykker) i sporet. Minimum 1 stk. Skal 
indsættes i bunden til at støtte. glasset. Man kan vælge at indsætte 9 stk. i bunden og vil 
dermed hæve glasset ca. 2,7 cm dog kan disse fordeles i bunden eller toppen efter behov.(Dog 
min, 1 stk. i bunden /toppen.  Hvis du skal bruge aluminiumsliste skal der bruges 3 stk. mindre 
pr aluminiumsliste. 

-Ved træ hegn/WPC.: Indsæt nu de 3 mm spacer(afstandsstykker) i sporet. Minimum 1 stk. Skal 
indsættes i bunden til at støtte, kan ved træ uden profil også bruges som mellem 
lægningstykker for at lave luft. Sæt IKKE skruer i spacerne da træet/wpc udvider sig og kan 
skubbe stolperne skævt.  

3: Indsæt bund aluminiumsliste: (hop videre til punkt 4 hvis du ikke har/vil have aluminiumslisten) 

· Indsæt nu aluminiumslisten Art: 9058078 i sporet med sporet opad.  

4: Indsæt gummi listerne:  

Ved glas hegn: Placerer nu de medfølgende glaslister i sporet ned mod spaceren. Mål inden i 
sætningen at gummilisten er 92 cm lang(hvis for lang afkort den til max 92 cm). Hvis du sætter 
aluminiumsliste i skal der trækkes - 10 mm for hver aluminiumsliste.  

Ved træ/WPC hegn i 15-16 mm: Placere nu gummiliste art. 9058077 i sporet.  

Ved træ/WPC hegn i 21 mm: hop til punkt 5 

5: Indsæt glasset/træet/WPC:  

Ved glas hegn: Inden isætningen af glasset i gummi sporet, smør sporet med opvaskemiddel, 
da dette vil gøre isætningen lettere. Vær nu 2 mand til at sætte forsigtigt glasset vandret ned i 
kantsporene. 

Ved træ/WPC hegn i 15-16 mm: Inden isætningen af træet/wpc i gummi sporet, smør sporet 
med opvaskemiddel, da dette vil gøre isætningen lettere. Skær NU træet/wpc i længde på 
86,8 cm, Da der skal være luft på min. 3 mm i længden, da træet/wpc udvider sig. 

Ved træ/WPC hegn i 21 mm: Skær NU træet/wpc i længde på 87 cm, Da der skal være luft på 
min. 3 mm i længden, da træet/wpc udvider sig i længden. 

6: Indsætning af aluminium toplisten: (hop videre til punkt 7 hvis du ikke har aluminiumslisten) 

Skub aluminiumslisten art: 9058078 ned over glasset i aluminiums sporet. I sæt nu en slutspacer 
og bor i spacere hullet med en Ø3,0 mm bor. Derefter i skrues de medfølgende Ø3,2x11mm 
skruer i hver ende af aluminiumslisten. Hop derefter til punkt 8 

7: Nedsætning af slutspaceren: I sæt nu en slutspacer.  
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8: Sæt nu stolpehatten på: Sæt stolpehatten på toppen og bank meget let jævnt med en gummi hammer på 
toppen. Der kan med fordel ligges en træklods over toppen og bank forsigtig og jævnt stolpehatten i bund. 

Nu er det havehegn monteret, Se under vedligeholdelse hvordan du holder hegnet. 

9 LØFT DINE brædder op: Hvis du ønsker at løfte dine brædder højder op end 3 cm, skal du bruge løfte 
beslagen og den medfølgende skrue. Du kan med dette løfte start punktet op. Husk at spænde skure godt 
inden monteringen af brædderne. Se montering fra punkt 2. 

Havehegn tilbehør: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPC/Træ skal købes i din lokale byggemarked. 

 Sikkerhed/vedligeholdelse: 
- Følge manualen i den rækkefølge der er foreskrevet. Vi anbefaler, at hegnet samles af 2 personer med 

passende sikkerhedsudstyr.  
- Check Dækket/træværket for ledninger og rør før du bore. 
- Opsætning på trædæk, check at det er gennemgående træværk/bjælker. (ikke kun terassesbrædder, 

min. 50 mm tykkelse)  
- Hold børn væk ved opsætning af hegnet samt alt emballage skal bortskaffes. 
- Er ikke ansvarlig for skade forvoldt på personer eller ejendom ved forkert opsætning/montering, 

opbevaring og behandling af hegnet.  
- Farveændringer kan opstå som følge af påvirkning af lys/vejr over tid. 

Rengøring:  
- Hegnet skal efter rengøring i mildt opvaskemiddel skylles efter i koldt vand. Der må ikke anvendes 

opløsningsmidler eller andre specielle rengøringsmidler på produktet.  
 

Art: 9058078 Aluminiums liste Top/bund Art: 9058077 Gummiliste til 15-16 mm til træ/wpc 

Art: 9058076: Røgfarvet 6 mm hærdet glas inkl. 
glaslister 

Art: 9058075: Klar 6 mm hærdet glas inkl. 
glaslister 
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Art: 9058079: Espalier, inkl. lister 
og en Aluminiums liste 
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Bästa kund! 
 
Grattis till din nya produkt. Vi hoppas att du kommer att få mycket glädje av den. 
Lådan med din nya produkt innehåller många små delar. Spara därför allt emballage tills produkten är 
färdigmonterad. Produkten kan vara fäst i emballaget. Var därför försiktig vid uppackningen så att den inte 
skadas. Läs monteringsanvisningen noga innan du monterar och börjar använda produkten. Vi 
rekommenderar att du kontrollerar styckelistan direkt när du öppnar emballaget. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måttritning, andra viktiga mått samt ytterligare information: 

    

Innehåll  

Stolpe 1 st. 
D: 950x80x80 mm 

Art: 9058074 

Spacer (avståndsstycke), 20 st. 
Avståndsstycke, tjocklek 3 mm 

 

Skruv till spacer, 2 st. 
Ø 3,2x11 mm 

 

Monteringsskruvar, 4 st. 
Ø 6,2x50 mm med  

Ø 10 x50 mm pluggar 

Upphöjningsbeslag,  
2 st. 

Beslag med skruv för 
upphöjning på stolpen 

Täckplåt till spåret, 2 st. 
Aluminiumtäckplåt till stolpens spår 

 

Stolphatt, 1 st. 
Stolphatt i svart plast 

 

Trä/träplastkomposit med tjockleken 15–16 mm:  Kortas till  86,8 cm 

Trä/träplastkomposit med tjockleken 20–21 mm: Kortas till 87 cm 

VIKTIGT: 
- Får endast användas som 

vindskydd/trädgårdsstaket. Får INTE användas 
som skyddsstaket/räcke. 

- Max 40 cm över mark. 
- Max. vind: Kan klara upp till 20 m/s 
- Ska monteras lod- och vågrätt på ett FAST däck 

(inte i plattor) 

90 cm mellan stolparnas centrum 

 

Fast däck i trä/betong 
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Trädgårdsstaket: UPPSTÄLLNING  
Om vill höja upp träet/träplastkompositet mer än 3 cm från marken, se punkt 9 innan du börjar! 
I punkt 3 och 6 används tillbehörsprodukten aluminiumlist, art.:  9058078. 

 

 

Uppställning:  

1: Sätta upp stolparna: Mät terrassen/området där trädgårdsstaketet ska stå. Staketet har ett 
centrumavstånd från stolpe till stolpe på 90 cm (kom ihåg: stopp- och ändstolparna tar 4 cm mer plats). Sätt 
upp den första stolpen genom att sätta den lodrätt på ett fast däck (KOM IHÅG att kontrollera att det är ett 
fast däck max 40 cm över mark). Markera sedan hålen i foten och borra med en Ø 10 mm betongborr (om det 
är ett betongdäck) och sätt i de medföljande pluggarna. Skruva nu fast stolpen med Ø 6,2 mm skruvar i 
pluggarna. Om det är ett trädäck ska hålen inte förborras, utan skruvarna skruvas fast direkt i trädäcket 
(minst 50 mm fast trädäck). Mät nu 90 cm från stolpens centrum till nästa stolpes centrum och sätt upp den på 
samma sätt som den första. Kom ihåg att stolparna har 3 spår och kan användas antingen som stopp-, mellan-
, T- eller hörnstolpe. Ta bara bort täckplåten för den önskade användningen. 

 

 

 

   

1: Sätt upp stolparna. 2: Sätt in spacerbitarna i stolparna. 3: Sätt in den nedre listen. 4: Sätt in listerna. 

    

5: Sätt in glas/trä. 6: Sätt in den övre aluminiumlisten. 7: Sätt in den sista spacerbiten. 8: Sätt på stolphatten. 
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2: Sätta in spacerbitarna (avståndsbitarna): 

Vid glasstaket: Sätt in de 3 mm stora spacerbitarna (avståndsbitarna) i spåret. Minst 1 st. ska 
sättas där nere för att stötta glaset. Man kan välja att sätta in 9 st. där nere, vilket höjer glaset 
ca 2,7 cm. Spacerbitarna kan dock även fördelas uppe och nere utifrån behov (dock minst 1 st. 
uppe/nere).  Om du använder aluminiumlister ska du sätta 3 st. färre per aluminiumlist. 

Vid staket av trä/träplastkomposit: Sätt nu in de 3 mm stora spacerbitarna (avståndsbitarna) i 
spåret. Minst 1 st. ska sättas där nere för att ge stöd. Vid trä utan profil kan spacerbitarna också 
användas som mellanstycke för att göra plats för luft. Sätt INTE skruvar i spacerbitarna 
eftersom träet/träplastkompositet utvidgar sig vilket kan leda till att stolparna står skevt.  

3: Sätta in aluminiumlisten: (Gå vidare till punkt 4 om du inte har/vill ha aluminiumlisten) 

· Sätt nu in aluminiumlisten, art: 9058078, i spåret med spåret uppåt.  

4: Sätta in gummilisterna:  

Vid glasstaket: Placera de medföljande glaslisterna i spåret ned mot spacerbiten. Mät innan 
insättningen att gummilisten är 92 cm lång (om den är för lång ska du korta den så att den är 
max. 92 cm). Om du sätter in aluminiumlister ska det dras - 10 mm för varje aluminiumlist.  

Vid staket av trä/träplastkomposit, 15–16 mm: Sätt nu in gummilisten, art. 9058077, i spåret.  

Vid staket av trä/träplastkomposit, 21 mm: Hoppa till punkt 5 

5: Sätta in glaset/träet/träplastkompositet:  

Vid glasstaket: Innan du sätter in glaset i gummispåret ska du smörja spåret med diskmedel 
eftersom det underlättar insättningen. Var två personer och sätt försiktigt ner glaset vågrätt i 
kantspåren. 

Vid staket av trä/träplastkomposit, 15–16 mm: Innan du sätter in träet/träplastkompositet i 
gummispåret ska du smörja spåret med diskmedel eftersom det gör insättningen lättare. Såga 
till träet/träplastkompositet så att det är 86,8 cm långt. Det måste finnas en min. 3 mm stor 
luftspalt på längden eftersom träet/träplastkompositet utvidgas. 

Vid staket av trä/träplastkomposit, 21 mm: Såga till träet/träplastkompositet så att det är 87 
cm långt. Det måste finnas en min. 3 mm luftspalt på längden eftersom 
träet/träplastkompositet utvidgas på längden. 

6: Sätta in topplisten av aluminium: (Gå vidare till punkt 7 om du inte har en aluminiumlist) 

Skjut ned aluminiumlisten, art.: 9058078, över glaset i aluminiumspåret. Sätt nu in en ändspacer 
och använd ett Ø 3,0 mm stort borr för att borra i spacerhålet. Skruva sedan in de medföljande 
Ø 3,2x11 mm skruvarna i aluminiumlistens ändar. Gå sedan vidare till punkt 8. 

7: Sätta in ändspacer: Sätt nu fast en ändspacer.  
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8: Sätta på stolphatten: Sätt på stolphatten på toppen och banka mycket lätt och jämnt på den med en 
gummihammare. Lägg gärna en träkloss på hatten och slå försiktigt ned den. 

Nu är trädgårdsstaket monterat. Se ”Underhåll” för information om hur du sköter ditt staket. 

9 Höja dina brädor: Om du vill höja dina brädor högre än 3 cm ska du använda upphöjningsbeslaget och den 
medföljande skruven. Med dem kan du höja startpunkten. Kom ihåg att dra åt skruvarna ordentligt innan du 
monterar brädorna. Se anvisningarna under punkt 2. 

Tillbehör till Trädgårdsstaket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trä/träplastkomposit köps på ditt lokala byggvaruhus. 

Säkerhet/underhåll: 
- Följ manualen i föreskriven ordning. Vi rekommenderar att staketet monteras av 2 personer och att 

lämplig skyddsutrustning används.  
- Kontrollera däcket och träverket beträffande elledningar och rör innan du börjar borra. 
- När du monterar staketet på trädäck måste du kontrollera att däcket är byggt av massivt träverk/bjälkar. 

(inte tunna brädor; de måste vara min. 50 mm tjocka).  
- Håll barn borta när du monterar staketet och bortskaffa allt emballage. 
- Tar inget ansvar för skador på person eller egendom till följd av felaktig installation/montering, 

förvaring och hantering av staketet.  
- Det kan uppstå färgförändringar till följd av solljus-/väderpåverkan över tid. 

Rengöring:  
- Efter rengöring med milt rengöringsmedel ska staketet sköljas med kallt vatten. Använd inte 

lösningsmedel eller andra speciella rengöringsmedel på produkten.  
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Art: 9058078 Aluminiumlist uppe/nere Art: 9058077 Gummilist 15–16 mm till 
trä/träplastkomposit 

Art: 9058076: Rökfärgat, 6 mm tjockt härdat 
glas, inkl. glaslister. 

Art: 9058075: Klart, 6 mm tjockt härdat 
glas, inkl. glaslister. 

Art: 9058079: Espalje inkl. lister 
och en Aluminiumlist 


