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Panelhegn

Panelhegn er en særlig kraftig sikrings-
hegnstype, der opbygges af færdige modu-
ler/paneler, konstrueret i kraftigt, fuldsvej-
set rundstål.

Velegnet til sikringshegn på steder, hvor der 
stilles ekstra høje krav til stabilitet, sikker-
hed og holdbarhed.

Det kraftige rundstål sikrer mod overklipning 
med almindeligt værktøj, og en indvendig 
maskebredde på 45 mm gør det næsten 
umuligt at klatre over hegnet.

Panelhegn kan efter ønske og behov monte-
res med ekstra sikring i form af pigtråd eller 
eltråde, og vi kan desuden levere og monte-
re passende låger, sving- eller svæveporte.

Poda Hegn er din partner, når det drejer sig 
om sikringshegn. Vi trækker på over 30 års 
erfaring med sikringshegnsløsninger for Par-
ken, Københavns ZOO, TDC, DSB, Dansk 
Supermarked og små og store virksomheder 
og institutioner over hele landet.

Vi skræddersyr løsninger i maskinflet, panel-
hegn, Poda Multinet© og Poda Supernet©.  

Dit lokale Poda-center rådgiver dig om mu-
lighederne og sørger for det hele, så du kun 
behøver én kontakt - uanset om der er tale 
om nyanlæg, reparationer eller service.

Gedigent og sikkert Sikringshegn til ethvert formål
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Dimensioner
Panelhegn fås i 2 forskellige versioner, med rund-
stål i hhv. 6/5/6 og 8/6/8 mm: 

Version 6/5/6: Konstrueret med 2 stk. vandrette 
Ø6 mm og 1 stk. lodret Ø5 mm rundstål.

Version 8/6/8: Konstrueret med 2 stk. vandrette 
Ø8 mm og 1 stk. lodret Ø6 mm rundstål.

Højder
Panelerne fås i 10 forskellige højder:
63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 samt 
243 cm.

Længder
Version 6/5/6: 2506 mm

Version 8/6/8: 2509 mm

Panelerne kan tilpasses i længden.

Maskestørrelser
50 x 200 mm

Korrosionsbeskyttelse
Panelerne er fuldsvejsede og varmgalvaniseret iht. 
DS/EN ISO 1461 og kan leveres pulverlakeret.

Stolper
Stolper til nedstøbning leveres i færdige længder, 
der passer til den valgte panelhøjde, inklusive rust-
fri bøjlebeslag til montering.

Tekniske specifikationer


