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 DanHegns produkter er 
 varmgalvaniseret, grundet 
 og pulvermalet. 
 
 Prøv designeren på vores      
 hjemmeside www.danhegn.dk 
 og design dit helt eget produkt. 

http://www.danhegn.dk/
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     Information. 
 
      Når du køber smedejerns produkter hos os, kan du være helt sikker på, at du får et produkt af høj  
      kvalitet og som vil holde i mange år fremover uden vedligeholdelse.  
 
      Vi gør meget ud af at vores kunder altid får et produkt som er meget stabilt og holdbart, derfor        
      rammedimensionerer, beregner, vi altid vores porte/havelåger i kraftigt jern, dette er især meget 
      vigtigt på dobbelt porte hvis der skal påsættes el-automatik, da du ellers får et produkt som ”gynger”  
      når automatikken arbejder.  
      Ligeledes dimensionerer (beregner) vi smedejerns stolperne, så de altid vil stå fuldstændigt rette.  
 
      Alle vore porte og havelåger i kataloget har justerbare hængsler som drejer på kugleleje.  
      Hængslerne er desuden tyverisikret, lågerne kan ikke afmonteres, af uvedkommende.  
 
      Hvis du ønsker havelåge eller dobbelt port opsat mellem mur, følger der kraftige justerbare  
      kugleleje hængsler med. 

 
• Alle vores smedejernsprodukter er behandlet 3 gange, først er jernet varmgalvaniseret,  

            herefter grundet, og til sidst pulverlakeret.  
                  Du kan f.eks. vælge; mat sort, halvblank sort, grå eller hvid, evt. andre farver efter  
                  RAL skala kan også vælges uden merpris. 
 

• Vi producerer alt efter ordre, derfor kan du selv vælge netop de mål og designs som du ønsker. 
 

• Ring eller mail til os, vi sender dig gerne tilbud på det som du måtte vælge.  
 

• Du er også velkommen til at besøge vores udstilling, hvor du kan se mange forskellige designs 
                  i smedejerns porte, skydeporte, havelåger, hegn.  
 

• Desuden udstilling i aluminiums parklamper, bed lamper, væglamper franske altaner, 
                   halvtag til overdækning af dør, postkasser m.m. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          

Side 1 

Industrivej 5, 4261 Dalmose 
Telefon +45 5854 5958     mobil 2094 1760 + 6061 0668 
www.danhegn.dk              e. mail; info@danhegn.dk 

 

http://www.danhegn.dk/


 
 
 
 
          
                                                                                                                                  
 

                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   
                                                    
 
                                                               
                                                                                                                       
                                                                              
               Tilbehør som altid følger med vore produkter. 
 

• Dobbelt Port: Der er isat låsekasse med dobbelt cylinder + 3 stk. nøgler og der medfølger håndtag.  
      Desuden er der påsat skudrigel til fastholdelse af den ene port del når den er lukket + skudrigler til      

            fastholdelse af begge port dele når porten står åben. Herudover medfølger 3 stk. skudrigleholdere til          
            nedstøbning, samt reparationsmaling og fedt til smørelse af justerbare hængsler som drejer på kugleleje.  

Desuden er hængslerne tyverisikret, lågerne kan ikke afmonteres, af uvedkommende. 
Hvis der er påsat el-automatik, vil der ikke være lås/låsekasse og skudrigler, da automatikken klarer dette. 
 

• Havelåge: Der er isat låsekasse med dobbelt cylinder + 3 stk. nøgler, og der medfølger håndtag samt 
reparationsmaling og fedt til smørelse af justerbare hængsler som drejer på kugleleje. 
Desuden er hængslerne tyverisikret, lågerne kan ikke afmonteres, af uvedkommende. 

 
• Smedejernshegn: Der medfølger specielle fæstnings beslag for montage på smedejerns stolper eller til 

            mur montage, desuden medfølger reparationsmaling. 
 
 

• Hvis du har andre ønsker end de viste toppe på smedejernsprodukterne i kataloget, kan du vælge andre 
toppe uden merpris. (se side 60 + 61) 

 
• Hvis du ikke ønsker spidser eller toppe på smedejernsprodukterne kan det i stedet lukkes med jern foroven. 

 
• Du kan også vælge om produkterne skal være lige eller buet foroven. 

 
• Skydeporte med eller uden automatik (se side 50 – 59) 

 
• El-automatik til porte (se side 66 - 68) 

Sættes består af 2 stk. el-motorer, 1 stk. el-boks, 2 stk. fotoceller, 2 stk. fjernbetjeninger,  
1 stk. smedejerns stolpe til el-boks. 
 

• Ved levering af lamper til montage på smedejerns stolper f. eks. til dobbelt porte vil stolperne være 
forberedt til dette. (lampehoveder side 73) 

 
• Der kan også indbygges postkasse i smedejernet, indlæg udefra og udtag indefra. (se side 69) 

 
            Vi ønsker med dette katalog at give dig en rigtig god inspiration til at vælge netop det design  
            som du ønsker, eller gå ind på vores hjemmeside www.danhegn.dk under portdesigner, og design  
            dit eget design. 
 
            Med venlig hilsen  
            DanHegn 
            Sten Olsen / Tim Petersen  
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• Gode grunde til at handle hos DanHegn. 
 
    1.  Alle vores hængsler er kraftige justerbare hængsler som drejer på stålkugle,  

ingen modstand, derfor ingen slidtage og ingen rustproblemer.  
Desuden er hængslerne tyverisikret, lågerne kan ikke afmonteres, af uvedkommende. 

             
2.   Der er altid påsat 2 stk. skudrigler på vores porte, derfor kan begge låge dele fastholdes 
      når porten står åben. (porte med automatik ingen skudrigler)  
 

      3.   Vores porte og havelåger leveres altid med håndtag og låsekasse med dobbelt cylinder + 3 stk. nøgler. 
            (er ikke med til porte med automatik) 
 

4. Alle vores produkter er behandlet 3 gange, varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet,  
      grundingen gør at jernet er beskyttet yderligere, og det færdige resultat efter pulvermaling  
      giver en væsentligt bedre overflade. 

 
5. Alle vores lodrette jern (gitre) er massive, rammerne er profiljern som dimensioneres efter  
      størrelse på port. Dette giver bedre svejsninger, og man er helt sikker på at der ikke er nogle 
      hulrum som ikke har fået den optimale galvanisering, hvilket medfører en lang bedre holdbarhed. 

             
6.   Alle vores produkter kan vælges i valgfrie farver uden merpris efter RAL skala. 

 
      7    Vi har altid porte og havelåger på lager i standard størrelser. 
 

8.   Du kan selv designe dine produkter, og få dem skræddersyet i de mål som passer til dit     
      behov, uden merpris. 

 
      9.   Vi har pakkeløsninger ved brug af port automatik. Alle ledninger og kabler bliver     
            trukket i el – rør, du sparer herved udgift til elektriker.  
            Der medfølger altid 2 stk. fjernbetjeninger,  fotosystem og el-boks + smedejerns stolpe til el-boks.           
            Alle vores el-automatikker er med stop i motor, derfor ingen stop i midten under port. 
   
    10.   Vores skydeporte er fritsvævende. (ingen næsehjul og skinner) 
 

11.   Konsulent besøg / opmåling.  
        Deres sikkerhed / DanHegns ansvar for korrekte mål ved ordre. 

 
 
• Stor udstilling i smedejerns porte, skydeporte, havelåger, hegn og udendørs lamper. 
• Få inspiration, besøg vores hjemmeside, www.danhegn.dk. 
• Ring 5854 5958 eller mail til os, info@danhegn.dk og få et godt tilbud. 
• Vi leverer og opstiller over hele Danmark.  
• Vi leverer / opstiller altid til aftalt tid og betaling skal ikke ské før De har godkendt 

leverancen.           
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Smedejerns dobbelte porte. 
 

 
Fra side 5 – 37 er der vist mange forskellige designs. 

 
Nogle porte er vist med smedejerns stolper og andre monteret mellem mure.  
Du kan selvfølgelig få alle designs med stolper eller til mur. 
 
Højde og bredde bestemmer du selv, ligeledes om porten skal være buet foroven, 
eller lige foroven.  
 
Hvis du ikke ønsker spidser påsat på toppen af de lodrette jern, kan det i stedet 
lukkes med jern, dette er også vist på nogle af portene. Se f.eks. side 15 
 
Du kan også få isat ekstra jern forneden på porten, hvis du har små hunde som skal 
holdes inde, dette er også vist på nogle af portene. Se f.eks. side 15. 
 
Du kan også gå ind på vores hjemmeside www.danhegn.dk, under port designeren, 
her kan du selv designe din egen port. 
 
 
Alle vores produkter er varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet, mange vælger 
pulvermalet i sort, men du kan også vælge andre farver ifl. RAL skala uden merpris. 
Du kan også fravælge pulvermalingen og lade produktet fremstå varmgalvaniseret. 
 
Hængslerne på vores porte er specielle justerbare hængsler som drejer på stålkugle, 
derfor ingen slidtage og ingen rust problemer. Desuden er hængslerne tyverisikret, 
lågerne kan ikke afmonteres af uvedkommende. 
 
Der er påsat 2 stk. skudrigler på vores porte, derfor kan begge låge dele fastholdes når 
porten står åben. Der medfølger 3 stk. skudrigleholdere.  
På porte med automatik er der ingen skudrigler, da el-automatikken selv klarer dette. 
 
Portene leveres med isat låsekasse med dobbelt cylinder (3 stk. nøgler) der medfølger 
håndtag. (dette leveres ikke hvis der skal monteres el-automatik) 
 
Såfremt du ønsker smedejerns hegn og eller havelåge vil designet være 100% ens. 
 
Alle lodrette jern (gitre) er massive, ingen hule profiler, hvilket giver sikkerhed for at der 
ikke er nogle hulrum som ikke har fået den optimale varmgalvanisering. 
 
Hvis du skal have el-automatik til din port, se side 66 – 68, her er vist automatik til 
smedejerns stolper, til mur, og terræn monteret (jordmonteret) 
 
Hvis du ønsker at vi skal montere, kan vores montør udføre dette, forhør om pris.  
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Design nr. M/5A.    Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top med tyverisikret 
                                 justerbare kugleleje hængsler. Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normal 20 cm. 
Top nr. 63092.        Kan også leveres lige foroven.  
                        Hvis der er mur i begge sider, medleveres der 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. 
Dobbelt port.        Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
                                 Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Side 5 

Design nr. M/5B.                       Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. 
  Lige foroven, kan også leveres med bue foroven. 
Dobbelt port.  Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 

Hvis du ikke har mur i begge sider medleveres der 2 stk. smedejerns stolper                 
                 med tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. 

Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design WZ0/6A.  
Top nr. 63092 
 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Buet foroven, højdeforskel på sider 
og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge sider 
medleveres der 2 stk. smedejerns 
stolper med justerbare tyverisikret       
kugleleje hængsler. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 

Design M/6B. 
                                   
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk.  smedejerns 
stolper med pyramide på top og 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er 
normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 

Design nr. P3/6C. 
 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk.  smedejerns 
stolper med kugle på top og  
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på sider 
og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 

Side 6 
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Design P1/7A. Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er mur i begge sider, medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design M/7B. Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med pyramide top og tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er mur i begge sider, medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design 
  M/7C 

Design 
M/7D.   

Side 7 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Telefon +45 5854 5958     mobil 2094 1760 + 6061 0668 
www.danhegn.dk              e. mail; info@danhegn.dk 

Design P4/8B. 
 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk.  
smedejerns stolper med kugle på 
top og med tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
Design nr.  P/8C. 
 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk.  
smedejerns stolper med kugle på 
top og med tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
 

Side 8 

Design WZ4C/8A. 
Toppe nr. 63060. 
 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 4 stk. 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. 
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge 
sider medleveres der 2 stk. 
smedejerns stolper med justerbare 
tyverisikret kugleleje hængsler.                                  
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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 Dobbelt port 

 
Dobbelt port inkl. 4 stk. 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. 
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge 
sider medleveres der 2 stk. 
smedejerns stolper med justerbare 
tyverisikret kugleleje hængsler.  
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
Design. WZ1D/9A. 
Top nr. 63060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design. WZ2D/9B. 
Top nr. 63060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design nr. M/9C 
Top nr. 63060 
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Design nr. WZ4C/10A. 
Top nr. 63060. 
 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk.  smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er 
normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
Havelåge.  
Sammenbygget med port. 
 

Design nr. M/10B 
Top nr. 63092 
 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler.  
Lige foroven. Kan også leveres 
buet foroven.  
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge sider 
medleveres der 2 stk. smedejerns 
stolper med justerbare tyverisikret 
kugleleje hængsler.                                  
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
 
Design nr. M/10C. 
 
Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. buet 
foroven, højdeforskel på sider og 
top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge sider 
medleveres der 2 stk. smedejerns 
stolper med justerbare tyverisikret 
kugleleje hængsler.                                  
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
Smedejerns pyramide på toppe af 
mur søjler. 

Side 10 
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 Dobbelt port. 

 
Dobbelt port inkl. 4 stk. 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. 
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge 
sider medleveres der 2 stk. 
smedejerns stolper med 
justerbare tyverisikret kugleleje 
hængsler.  
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
Design. WZ7B/11A. 
Top nr. 63060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design. P1/11B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design. P4B/11C. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design. P4/11D 
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Design nr. P4/12A.  
 
Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på sider 
og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
Sammenbygget med havelåge.  
Påsat lamper på stolper. 
 
                     

Design nr. P4/12C.  
Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med flad top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på sider 
og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 Side 12 

Design nr.WZ4C/12B.  
Top nr. 63060 
Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på sider 
og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
Sammenbygget med havelåge.  
Påsat lamper på stolper. 
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Design nr. P4/13B..       Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og med tyverisikret justerbare                 
                                        kugleleje hængsler. Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normal 20 cm. 
                                        Kan også leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, medleveres der 4 stk. tyverisikret 
                                        justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
                                        Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design nr. M/13A.                               Havelåge, dobbelt port, hegn med smedejerns stolper med kugle på top. 
            Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

 

Design nr. WZ0/13C.    Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. 
Top nr. 63098.2              Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. 
Dobbelt port.                 Kan også leveres lige foroven. Hvis du ikke har mur i begge sider medleveres der 2 stk.                    
                                        smedejerns stolper med justerbare tyverisikret kugleleje hængsler.                                  
                                        Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
                                        Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design nr. P4/14A. 
 
Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle på 
top og med tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
Med ekstra jern forneden for 
små hunde. 
 
 
 

Design nr. P4/14C. 
 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle på 
top og med tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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Side 14 

Design nr. P/14B 
 
Dobbelt port. 
 
Specielt design med 
krydset jern. 
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Design M/15A. Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, højdeforskel 
på sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
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Design M/15B. Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, højdeforskel 
på sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
Med ekstra jern forneden for små hunde. 
 
 Design P6/15C. Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, højdeforskel 
på sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
Med ekstra jern forneden for små hunde. 
 
 Design P1/15D. Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Lige foroven.  
Kan også leveres buet foroven. 
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
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Design nr. P3/16A. 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle på 
top og med tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er 
normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
Design nr. P4/16B. 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle på 
top og med tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er 
normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
 
Design nr. M/16C.  
Dobbelt port. 
Top nr. 63060 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle på 
top og med tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er 
normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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Design P3/17A. Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, højdeforskel 
på sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
 
Design WZ4C/17B. Dobbelt port. 
Top nr. 63060 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, højdeforskel 
på sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
 
 

Side 17 

Design  M/17C. Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, højdeforskel 
på sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
 
 
 
Design WZ1/17D. Dobbelt port. 
Top nr. 63060 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, højdeforskel 
på sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
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Design M/18A. Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. Buet 
foroven. Højdeforskel på sider og 
top er normal 20 cm.  
Kan også leveres lige foroven. 
Varmgalvaniseret, grundet 
og pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge sider 
medleveres der 2 stk. smedejerns 
stolper med justerbare tyverisikret 
kugleleje hængsler.                                  
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
Havelåge i samme design 
 
 
Design P/18B.  Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er 
normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 

Design WZ7B/18C.  
Dobbelt port 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er 
normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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 Design M/19A. Dobbelt port. 

Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. Buet 
foroven, højdeforskel på sider og top 
er normal 20 cm. Kan også leveres 
lige foroven. Varmgalvaniseret, 
grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge sider 
medleveres der 2 stk. smedejerns 
stolper med justerbare tyverisikret 
kugleleje hængsler.                                  
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
 

Design P4/19B. Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 
20 cm., kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
 
 
 
 
 

Design M/19C. Dobbelt port. 
Toppe nr. 63092 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 
20 cm., kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
 
 Design nr. M/19D. Dobbelt port 
Toppe nr. 63072 
Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. Buet 
foroven, højdeforskel på sider og top 
er normal 20 cm. Varmgalvaniseret, 
grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge sider 
medleveres der 2 stk. smedejerns 
stolper med justerbare tyverisikret 
kugleleje hængsler.                                  
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
 
 Side 19 
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Design nr. 20T/20A. 
Håndsmedet dobbelt port. 
Natur granitstolper  
 
Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. Buet 
foroven, højdeforskel på sider og top 
er normal 40 cm. Kan også leveres 
lige foroven. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge sider 
medleveres der 2 stk. smedejerns 
stolper med justerbare tyverisikret 
kugleleje hængsler.                                  
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
 

Design nr. M/20B. Top nr. 63060. 
 
Asymmetrisk dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 
20 cm., kan også leveres lige foroven. 
Hvis der er mur i begge sider, 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
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Design nr. M/20C. Dobbelt port.  
Top nr. 63092. 
 
Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. Buet 
foroven, højdeforskel på sider og top 
er normal 20 cm. Kan også leveres 
lige foroven. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge sider 
medleveres der 2 stk. smedejerns 
stolper med justerbare tyverisikret 
kugleleje hængsler.                                  
 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din indkørsel. 
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Design M/21A. 

 
 
Design M/21B. 

 
 

                                                                       Design M/21C. 
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Design WZ4C/M22B. 
Dobbelt port. Top nr. 63060. 
Dobbelt port inkl. 4 stk. 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er 
normal 20 cm. Kan også leveres 
lige foroven. Varmgalvaniseret, 
grundet og pulvermalet i 
valgfri farve. 
Hvis du ikke har mur i begge 
sider medleveres der 2 stk. 
smedejerns stolper med 
justerbare tyverisikret kugleleje 
hængsler.                                  
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
 
 
 
 
Design P3/22C. 
 
Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normal 20 cm., 
kan også leveres lige foroven. 
Hvis der er mur i begge 
sider, medleveres der 4 stk. 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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Design M/22A. Top nr. 63089. 
Dobbelt port. Asymmetrisk. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normal 20 cm., 
kan også leveres lige foroven. 
Hvis der er mur i begge 
sider, medleveres der 4 stk. 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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 Design P1/23A. 

 
Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
lige foroven, kan også leveres 
buet foroven. Hvis der er mur i 
begge sider, medleveres der 
4 stk. tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 

Side 23 Design M/23C. 

Design M/23B. 
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Design nr. WZ4C/24 B.   Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle 
Top nr. 63060   på top og med tyverisikret justerbare kugleleje hængsler.  

Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normal 20 cm 
Dobbelt port.    kan også leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, 

medleveres der 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Hegn. Opsat mellem grå natur granit stolper.  Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler, 
buet foroven, højdeforskel på sider og top er normal 30 cm.  

Design nr. M/24A   Kan også leveres lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og 
   pulvermalet i valgfri farve. 

Hvis du ikke har mur i begge sider medleveres der 2 stk. smedejerns  
stolper med justerbare tyverisikret kugleleje hængsler.                                  

Natur granit stolper.   Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design M/25A. 
 
Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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Design M/25B. 
Toppe nr. 63092 
 
Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Lige foroven,  
Kan også leveres buet foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
 Design P3/25C. 
 
Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Lige foroven,  
Kan også leveres buet foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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Design nr. M/26A. 
Top nr. 63060 
Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns 
stolper med kugle på top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på sider 
og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
Design nr. M/26B. 
Top nr. 63092 
 
Dobbelt Port. 
Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler  
Lige foroven,  
Kan også leveres buet foroven.  
Hvis der ikke er mur på begge sider 
leveres der 2 stk. smedejerns stolper 
med kugle på top og tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
                                
 

Design nr. P3/26C.  
 
Dobbelt Port. 
Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler  
Buet foroven, højdeforskel på sider 
og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der ikke er mur på begge sider 
leveres der 2 stk. smedejerns stolper 
med kugle på top og tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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Design M/27A. 
Top nr. 63092 
 
Dobbelt Port. 
Dobbelt port inkl. 4 stk. 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Lige foroven,  
Kan også leveres buet foroven.  
Hvis der ikke er mur på begge 
sider leveres der 2 stk 
smedejerns stolper med kugle 
på top og tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
                                    
 

Design M/27C. 
Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. 
tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 

Design M/27B 
Top nr. 63092 
Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. 
tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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Design nr. M/28A 
Top nr. 63060. 
 
 
 
 
 
 
 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med  
pyramide top og med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Lige foroven.  
Kan også leveres buet foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. 
tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 

Design M/28B. 
 
Dobbelt port. 
 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet sort. 
 
Meget speciel port, udført til 
musikers ejendom. 
 
Prøv at afspille noderne. 
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 Design nr. M/29A 

Top nr. 63092 
Dobbelt Port. 
Dobbelt port inkl. 4 stk. 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler Lige foroven. 
Kan også leveres buet foroven.  
Hvis der ikke er mur på begge 
sider leveres der 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
 
 
 
  

Design nr. M/29B. 
Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. 
tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
 
  

Design WZ4C/M29C. (top nr. 63092) Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler  
Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. 

Dobbelt port.   Kan også leveres lige foroven. Hvis der ikke er mur på begge sider 
Varmgalvaniseret, grundet og   leveres der 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og tyverisikret 
pulvermalet i valgfri farve   justerbare kugleleje hængsler. 

Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design nr. M/30A. 
 
Dobbelt port. 
 
Dobbelt port inkl. 4 stk. 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er 
normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der ikke er mur på begge 
sider leveres der 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
 Design nr. M/30B. 
Top nr. 63072 
Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 4 stk. 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er 
normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der ikke er mur på begge 
sider leveres der 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
 
 
 

Design nr. M/30C 
Fransk Model. 
Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 30 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. 
tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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Design nr. P/31A. Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og med tyverisikret 
Dobbelt port.       justerbare kugleleje hængsler. Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. 

     Kan også leveres lige foroven. Hvis der er mur på begge sider medleveres der 4 stk. tyverisikret 
     justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
     Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

 
 
  
  
 

Design nr. M/31B.   Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. Buet foroven, 
                 højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. Kan også leveres lige foroven. Hvis der ikke 
Dobbelt port.           er mur på begge sider leveres der 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og tyverisikret 

        justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
        Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

 
  
    

Design nr. M/31C. 
dobbelt port, Asymmetrisk med ekstra jern forneden for små hunde.   
 Side 31 
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Design nr. M/32A.        Specielt designet dobbelt port til hestestutteri. 
Dobbelt port. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 

Design nr. M/32B.   Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler Buet foroven, højdeforskel 
Dobbelt port.         på sider og top er normalt 20 cm. Kan også leveres lige foroven. Hvis der ikke er mur på begge       
                                  sider leveres der 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og tyverisikret justerbare kugleleje        
                                  hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 

       Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
 
 
 
 
  

   

Design nr. P4/P32C. Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og med tyverisikret justerbare 
Dobbelt port.           kugleleje hængsler. Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. 

         Kan også leveres lige foroven. Hvis der er mur på begge sider medleveres der 4 stk. tyverisikret 
                  justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 

         Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design M/33A.  Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og med tyverisikret justerbare 
Top nr. 63092    kugleleje hængsler. Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. 
Dobbelt port.  Kan også leveres lige foroven. Hvis der er mur på begge sider medleveres der 4 stk. tyverisikret 
          justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 

 Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
   
               

Design nr. P/33C. Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og med tyverisikret justerbare  
Dobbelt port.      kugleleje hængsler. Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. 

Kan også leveres lige foroven. Hvis der er mur på begge sider medleveres der 4 stk. tyverisikret       
justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve.      

     Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
  

Design nr. M/33B. Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og med tyverisikret 
Dobbelt port.       justerbare kugleleje hængsler. Lige foroven. Kan også leveres buet foroven.  
Top skåret        Hvis der er mur på begge sider medleveres der 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
45 grader i smig      hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 

      Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel.                          .  
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Design M/34A. 
Top nr. 63060 
Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. 
tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 
 
Design nr. P/34B. 
Dobbelt port.  
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. 
tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
 

Side 34 

Design nr. M/34C. 
Top nr. 63092 
Dobbelt port. 
Dobbelt port inkl. 2 stk. 
smedejerns stolper med kugle 
på top og med tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler.  
Buet foroven, højdeforskel på 
sider og top er normalt 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur på begge sider 
medleveres der 4 stk. 
tyverisikret justerbare 
kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din indkørsel. 
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Design nr. M/35A. Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler Buet foroven, højdeforskel på           
                                sider og top er normalt 20 cm. Kan også leveres lige foroven. Hvis der ikke er mur på begge sider 
Top nr. 63060        leveres der 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og tyverisikret justerbare kugleleje hængsler.                                                   
       Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve.  
Dobbelt Port.               

         å  å       
                                 
                           

Design WZ1D/M35B. Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler Buet foroven, højdeforskel på                       
Top nr. 63060             sider og top er normalt 20 cm. Kan også leveres lige foroven. Hvis der ikke er mur på begge sider 
                                      leveres der 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og tyverisikret justerbare kugleleje   
Dobbelt port.              hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve.                                                                                                   
             Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel.         
                       
   

Design P/35C.  Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med pyramide top og med tyverisikret justerbare kugleleje   
hængsler. Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. Kan også leveres lige foroven.  
Hvis der er mur på begge sider medleveres der 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design nr. M/36A. Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og med tyverisikret justerbare 
Dobbelt port          kugleleje hængsler. Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. Kan også        

leveres lige foroven. Hvis der er mur på begge sider medleveres der 4 stk. tyverisikret 
             justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 

      Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. WZ1D/M36B. Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og med tyverisikret    
Dobbelt port                      justerbare kugleleje hængsler. Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normalt  

           20 cm. Kan også  leveres lige foroven. Hvis der er mur på begge sider medleveres der 
                 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og 
                 pulvermalet i valgfri farve. Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. M/36C.  Dobbelt port inkl. 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og med tyverisikret justerbare 
Dobbelt port.         kugleleje hængsler. Buet foroven, højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. Kan også   
                                  leveres lige foroven. Hvis der er mur på begge sider medleveres der 4 stk. tyverisikret 
         justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
         Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. Side 36 
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Design nr. M/37A.   Dobbelt port. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. Opsat på justerbare kugleleje hængsler.   
Top nr. 63060            Påsat el-automatik model Nice Metro (jordmonteret) 

Design nr. M/37B     Dobbelt port. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. Her vist med træ forneden. 
Top nr. 63060 

Design nr. M/37C. Dobbelt Port. Dobbelt port inkl. 4 stk. tyverisikret justerbare kugleleje hængsler. Buet foroven 
Dobbelt port.       Højdeforskel på sider og top er normalt 20 cm. Kan også leveres lige foroven. Hvis der ikke er 
            mur på begge sider leveres der 2 stk. smedejerns stolper med kugle på top og tyverisikret 

      justerbare kugleleje hængsler. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
      Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. M/37D. Dobbelt port, varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. Opsat på justerbare kugleleje hængsler. 
Top nr. 63072 

Side 37 



Smedejerns havelåger. 
 

 
Fra side 39 - 49 er der vist mange forskellige designs. 
 
Nogle er vist med smedejerns stolper og andre monteret mellem mur, du kan 
selvfølgelig få alle designs med stolper eller til mur. 
 
Højde og bredde bestemmer du selv, ligeledes om det skal være buet foroven, eller 
lige foroven.  
 
Hvis du ikke ønsker spidser påsat på toppen af de lodrette jern, kan det i stedet 
lukkes med jern, dette er også vist på nogle af portene. Se. f.eks. side 41 
 
Du kan også få isat ekstra jern forneden på havelågen, hvis du har små hunde som 
skal lukkes inde, dette er også vist på nogle af lågerne.  Se f.eks. side 41 
 
 
 
 
Alle vores produkter er varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet, mange vælger 
pulvermalet i sort, men du kan også vælge andre farver ifl. RAL skala uden merpris. 
Du kan selvfølgelig fravælge pulvermalingen og lade produktet fremstå varmgalvaniseret. 
 
Hængslerne på  vores havelåger er specielle kuglehængsler som drejer på stålkugle, 
derfor ingen slidtage og ingen rust problemer. Desuden er hængslerne tyverisikret, 
lågen kan ikke afmonteres af uvedkommende. 
 
Havelågerne leveres med isat låsekasse med dobbelt cylinder. (3 stk. nøgler) Der 
medfølger håndtag.  
 
Såfremt du også ønsker smedejerns hegn eller port vil designet være 100% ens. 
 
Alle lodrette jern (gitre) er massive, ingen hule profiler. Hvilket giver sikkerhed for at 
der ikke er nogle hulrum som ikke har fået den optimale varmgalvanisering. 
 
Du kan også vælge el-lås til din havelåge, forhør om pris.  
 
Hvis du ønsker at vi skal montere, kan vores montør udføre dette, forhør om pris.  
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Design nr. P/39A.. 
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 
                   

Design nr. WZ0/M39B. Top nr. 63060        
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider, leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 
                   
                   

Design nr. M/39C. 
Havelåge. inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider, leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag.  
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 
                   
                   

Design nr. M/39D. Havelåge med oplukkelig sideparti. 
Inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle på top, 
samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på top med 2 stk. 
justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 20 cm. Kan også 
leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, leveres 
der 2 stk. tyverisikret kugleleje hængsler, samt løst anslag.  
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
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Design nr. WZ4B/M40A. Top nr. 63060. 
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top, med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 

        
         

Design nr. M/40B. Top nr. 63060.   
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 
       

       
                   

Design nr. P1/P40C. 
Havelåge. Inkl.1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle 
på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på top med 2 
stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 20 cm. Kan også 
leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, leveres 
der 2 stk. tyverisikret kugleleje hængsler samt løst anslag.  
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 
                   

Design nr. WZ4C/M40D. Top. nr. 63060   
Havelåge inkl.1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
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Design nr. P4/P41A.  
Havelåge inkl.1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
                   
                                                           
 

Design nr. P3/P41B. 
Havelåge. Inkl.1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle 
på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på top med 2 
stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 20 cm. Kan også 
leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, leveres 
der 2 stk. tyverisikret kugleleje hængsler samt løst anslag.  
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 

Design nr. P4/P41C. 
Havelåge. Inkl.1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle 
på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på top med 2 
stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 20 cm. Kan også 
leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, leveres 
der 2 stk. tyverisikret kugleleje hængsler samt løst anslag.  
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 

Design nr. M/41D. Top nr. 63072. 
Havelåge. Inkl.1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle 
på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på top med 2 
stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 20 cm Kan også 
leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, leveres 
der 2 stk. tyverisikret kugleleje hængsler samt løst anslag.  
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 Side 41 
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Design nr. M/42A. Top nr. 63060.         
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Buet foroven, højde forskel på sider 
og top er normal 20 cm. Kan også leveres lige foroven. 
Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. 
smedejerns stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe 
med anslag og kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have.

Design nr. M/42C. Top. Nr.63072 .             
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Lige foroven, kan også leveres buet 
foroven. Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. 
smedejerns stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe 
med anslag og kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 

Design nr. M/42B. 
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Lige foroven, kan også leveres buet 
foroven. Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. 
smedejerns stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe 
med anslag og kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
                 

Design nr. M/42D. Top. nr. 63072   
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Lige foroven, kan også leveres buet 
foroven. Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. 
smedejerns stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe 
med anslag og kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
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Design nr. M/43A. Top nr. 63092     
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle 
på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på top med 2 
stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have.

Design nr. M/43C. Top nr. 63060     
Havelåge. Inkl.1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle 
på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på top med 2 
stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 20 cm. Kan også 
leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, leveres 
der 2 stk. tyverisikret kugleleje hængsler samt løst anslag.  
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 

Design nr. M/43B. 
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle 
på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på top med 2 
stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. Lige foroven 
Hvis der er mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret 
kugleleje hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
                          

Design nr. M/43D. Top nr. 63092.     
Havelåge. Inkl.1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle 
på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på top med 2 
stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 20 cm. Kan også 
leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, leveres 
der 2 stk. tyverisikret kugleleje hængsler samt løst anslag.  
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
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 Design nr. M/44A. 

Top nr. 63072. 
Havelåge. 
 
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler og 
anslag. Buet foroven, højde forskel 
på sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven. 
Hvis der ikke er mur i begge sider 
leveres 1 stk. smedejerns stolpe med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk 
smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din have. 
 
 
Design nr. M/44B. 
Top nr. 63072 
Havelåge. 
 
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler og 
anslag. Buet foroven, højde forskel 
på sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven. 
Hvis der ikke er mur i begge sider 
leveres 1 stk. smedejerns stolpe med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk 
smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din have. 
 
 Design nr. M/44C. 
 
Havelåge. 
 
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler og 
anslag. Buet foroven, højde forskel 
på sider og top er normal 20 cm. 
Kan også leveres lige foroven. 
Hvis der ikke er mur i begge sider 
leveres 1 stk. smedejerns stolpe med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk 
smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål 
som passer til din have. 
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Design nr. WZ4C/M45A. Top nr. 63072.   
Havelåge. Inkl.1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle 
på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på top med 2 
stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. Buet foroven, 
højdeforskel på sider og top er normal 20 cm. Kan også 
leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, leveres 
der 2 stk. tyverisikret kugleleje hængsler samt løst anslag.  
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 

Design nr. P4/P45D. 
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 

Design nr. P/45C. 
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
   
 

Design nr. P/45B.  
Havelåge. Inkl.1 stk. smedejerns stolpe med anslag og kugle 
på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med pyramide top med 
2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. Buet 
foroven, højdeforskel på sider og top er normal 20 cm. Kan 
også leveres lige foroven. Hvis der er mur i begge sider, 
leveres 2 stk tyverisikret kugleleje hængsler samt løst anslag.  
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
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Design nr. WZ1/M46A. Top nr. 63060.  
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Buet foroven, højde forskel på sider 
og top er normal 20 cm. Kan også leveres lige foroven. 
Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. 
smedejerns stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe 
med anslag og kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 

Design nr. WZ3/M46C. Top nr. 63092.  
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Lige foroven, kan også leveres buet 
foroven. Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. 
smedejerns stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe 
med anslag og kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 

Design nr. M/46B. 
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Buet foroven, højde forskel på sider 
og top er normal 20 cm. Kan også leveres lige foroven. 
Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. 
smedejerns stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe 
med anslag og kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 

Design nr. M/46D. 
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Lige foroven, kan også leveres buet 
foroven. Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. 
smedejerns stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe 
med anslag og kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
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Design nr. M/47A. Top nr. 630879.  
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Buet foroven, højde forskel på sider og 
top er normal 20 cm. Kan også leveres lige foroven. 
Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. smedejerns 
stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje hængsler og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 

Design nr. WZ2C/M47C. 
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Buet foroven, højde forskel på sider og 
top er normal 20 cm. Kan også leveres lige foroven. 
Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. smedejerns 
stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje hængsler og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
Side 47 

Design nr. M/47B. Top nr. 63060.    
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Buet foroven, højde forskel på sider og 
top er normal 10 cm. Kan også leveres lige foroven. 
Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. smedejerns 
stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje hængsler og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 

Design nr. M/47D. Top nr. 63089. 
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og anslag. Lige foroven, kan også leveres buet 
foroven. Hvis der ikke er mur i begge sider leveres 1 stk. 
smedejerns stolpe med tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med 
anslag og kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
.    
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Design nr. M/48A. 
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
   

Design nr. P/48C. 
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
  

Design nr. M/48B. Top nr. 63060 
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
  
  

Design nr. M/48D. Top nr. 63092 
Havelåge inkl. 1 stk. smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top, samt 1 stk. smedejerns stolpe med kugle på 
top med 2 stk. justerbare tyverisikret kugleleje hængsler. 
Lige foroven. Kan også leveres buet foroven. Hvis der er 
mur i begge sider leveres der 2 stk. tyverisikret kugleleje 
hængsler, samt løst anslag. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
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Design nr. MT/49A. Top nr. 63092 
 
Havelåge beklædt med træ. 
 
Havelåge inkl. 2 stk. tyverisikret 
justerbare kugleleje hængsler og 
anslag. Lige foroven, kan også leveres 
buet foroven. 
Hvis der ikke er mur i begge sider 
leveres 1 stk. smedejerns stolpe med 
tyverisikret justerbare kugleleje 
hængsler og kugle på top, samt 1 stk. 
smedejerns stolpe med anslag og 
kugle på top. 
Varmgalvaniseret, grundet og 
pulvermalet i valgfri farve. 
Ring for pris/tilbud på de mål som 
passer til din have. 
 
 
 

Design nr. M/49B. 
Havelåge. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
 
Side 49 

Design nr. M/49C. 
Havelåge. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din have. 
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Smedejerns skydeporte. 
 

 
Fra side 51 - 59 er der vist forskellige designs. 
 
Nogle er vist med smedejerns stolper og andre monteret ved mur, du kan 
selvfølgelig få alle designs med stolper eller til mur. 
 
Højde og bredde bestemmer du selv, ligeledes om det skal være buet foroven, eller 
være lige foroven.  
 
Hvis du ikke ønsker spidser påsat på toppen af de lodrette jern, kan der i stedet 
lukkes med jern, dette er også vist på nogle af skydeportene. Se f.eks. side 54 
 
Du kan også få isat ekstra jern forneden på skydeporten, hvis du har små hunde 
som skal holdes inde, dette er også vist på nogle af skydeportene. Se. F.eks. side 58. 
 
 
 
 
Alle vores produkter er varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet, mange vælger 
pulvermalet i sort, men du kan også vælge andre farver ifl. RAL skala uden merpris. 
Du kan selvfølgelig fravælge pulvermalingen og lade produktet fremstå varmgalvaniseret. 
 
Vores skydeporte kan også leveres uden el-automatik, i stedet er der isat låsekasse med 
dobbelt cylinder (3 stk. nøgler) og der vil være påsat håndtag.  
Skydeporten er meget nem at trække da den kører på ruller.  
Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner.  
 
Såfremt du også skal have smedejerns hegn og havelåge vil designet være 100% ens. 
 
Alle lodrette jern (gitre) er massive, ingen hul profiler, dette giver sikkerhed for at der 
ikke er nogle hulrum som ikke har fået den optimale varmgalvanisering. 
 
Hvis du ønsker at vi skal montere, kan vores montør udføre dette, forhør om pris.  
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Side 51 

Design nr. MS/51A. Top nr. 63060.       
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel.

Design nr. MS/51B. Top nr. 63060.      
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. PS/51C.        
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design nr. MS/52A. Top nr. 63060.    Set indefra 
 
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design nr. MS/52B. Top nr. 63060. (sammenbygget med havelåge.) 
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design nr. PS/53A. 2-delt skydeport  
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
 
 

Design nr. MS/53B. 
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
 

Design nr. MS/53C Top nr. 63060 
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design nr. MS/54A. Top nr. 63089.      
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel.

Design nr. MS/54B.       
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) er portens design videreført ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. MS/54C.       
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) er portens design videreført ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. Side 54 
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Design nr. MS/55A.       
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. MS/55B. Top nr. 63092. (sammenbygget med havelåge)    
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. PS/55C.       
Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. 
I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. 
Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design nr. MS/56A. Top nr. 63092. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, 
ingen næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. Hvis du 
ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. MS/56B. Top nr. 63092. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, 
ingen næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. Hvis du 
ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. PS/56C. Top nr. 63092. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, 
ingen næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. Hvis du 
ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. MS/56D. Top nr. 63092. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, 
ingen næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) er portens design videreført ud på bærepartiet. Hvis du 
ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design nr. MS/57A. Top nr. 63060. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, 
ingen næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) er portens design videreført ud på bærepartiet. Hvis du 
ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at åbne/lukke 
da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. MS/57B. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og 
skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. Hvis du ikke ønsker 
el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at åbne/lukke da den 
kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. MS/57C. Top nr. 63092. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, 
ingen næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. Hvis du 
ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at 
åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Design nr. M/58A. Top nr. 63060. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen 
næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) er portens design videreføres ud på bærepartiet. Hvis du 
ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at åbne/lukke 
da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. M/58B. Top nr. 63060. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen 
næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. Hvis du 
ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at åbne/lukke 
da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. M/58C. Top nr. 63092. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen 
næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. Hvis du 
ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at åbne/lukke 
da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
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Side 59 

Design nr. M/59B. Top nr. 63060. Sammenbygget med havelåge. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. 
Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres 
ud på bærepartiet. Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. 
Porten er nem at åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet 
og pulvermalet. Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 
  

Design nr. M/59A. Top nr. 63060. Sammenbygget med havelåge. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. 
Skydeporten er fritsvævende, ingen næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres 
ud på bærepartiet. Hvis du ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. 
Porten er nem at åbne/lukke da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet 
og pulvermalet. Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 

Design nr. M/59C. Top nr. 63107. Skydeport inkl. ankerblok og alle montage beslag. Skydeporten er fritsvævende, ingen 
næsehjul og skinner. I stedet for bæreparti (som trekant) kan portens design videreføres ud på bærepartiet. Hvis du 
ikke ønsker el-automatik påsat, vil der være isat låsekasse med dobbelt cylinder lås og håndtag. Porten er nem at åbne/lukke 
da den kører på kuglelejer. Kan leveres både buet og lige foroven. Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din indkørsel. 



Smedejerns toppe. 
Der kan frit vælges mellem de forskellige toppe til dobbelte porte, havelåger, skydeporte og hegn.  
 

                                                                          
 nr. 63060                      nr. 63060.2   nr. 63107                                 nr. 63099.1 
58 x 115 mm                     58 x 115 mm          80 x 145 mm                     70 x 120 mm
  
 
 

                                                                                          
nr. 63102                      nr. 63103.4                         nr. 63048                                   nr. 63050                   
46 x 140 mm                     60 x 160 mm                         55 x 110 mm             70 x 130 mm 
 
 
 

                                                                                                                 
nr. 63089                        nr. 63117                             nr. 63072         nr. 63071    
25 x 160 mm                       60 x 180 mm                            40 x 130 mm          38 x 120 mm           
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  nr. 63045               nr. 63056                       nr. 63058                            nr. 63092 
  53 x 130 mm         64 x 125 mm                       57 x 120 mm                      30 x 125 mm 
 
 
 
 

                                                                                                                         
nr. 63103.1                       nr. 63521                        nr. 63526                         nr. 63077               
57 x 185 mm   36 x 160 mm                        36 x 160 mm   60 x 125 mm         
          
 
 
 

                                                                          
nr. 63098.2                       nr. 63095                                 nr. 63533 
35 x 120 mm                    25 x 95 mm                             23 x 160 mm           

 
Telefon  +45 5854 5958.        Mobil 2094 1760 + 6061 0668 
www.danhegn.dk                   e. mail; info@danhegn.dk 
 
 

Side 61 

http://www.danhegn.dk/


 
 
Franske Altaner. 
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Varmgalvaniseret 
grundet og pulvermalet I 
valgfri farve. 
 
Her vist modeller som 
buer udad, kan også 
vælges uden bue. 
 
Ring for pris/tilbud på 
de mål som passer til 
din altandør. 
 
 
Design nr. PF/62A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design nr. MF/62B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design nr. PF/62C. 
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Indgangsportaler. 
 

    
Design nr. MP/63A.                     Design nr. MP/63B. 
 

   
   Design nr. MP/63C. 
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Indgangsportal i smedejern m/zink tag eller sortlakeret tag. 
 
bredde 110 cm.  bredde 120 cm.  bredde 130 cm.  bredde 140 cm.  bredde 150 cm. 
højde     80 cm.  højde     80 cm.  højde     80 cm.   højde     80 cm.  højde     80 cm. 
dybde    80 cm. dybde    80 cm. dybde    80 cm.   dybde    80 cm. dybde     80 cm.  
 
Ovenstående mål passer til de fleste døre. 

 
Også indgangsportal i smedejern m/kobber tag. 
 
Andre designs og størrelser kan også produceres. 
 
Ring for pris/tilbud på de mål som passer til din dør. 

 
Der kan også isættes spotlamper 
i portalen. 
Forhør om pris. 
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Her vist med kobber tag 
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Altan/altanafskærmning. 
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Altan afskærmning. 
 
Ring for tilbud. 
 
Varmgalvaniseret,  
grundet  
og pulvermalet. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Set fra siden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balkon med bærestolpe. 
Varmgalvaniseret,  
grundet  
og pulvermalet. 
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Altan afskærmning. 
 
Galvaniseret,  
grundet og 
pulvermalet. 
 
Ring for tilbud. 
 

Buet balkon. 
med træbund. 
 
Ring for tilbud. 
 
Varmgalvaniseret, 
grundet og 
pulvermalet. 
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Terrasse 
afskærmning. 
 
Galvaniseret,  
grundet og 
pulvermalet. 
 
Ring for tilbud. 
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Portautomatik.  
2 stk. motorer + beslag, 1 stk. elektronik styreboks, 1 stk. stolpe til styreboks,  
2 stk. fjernbetjeninger, kan betjenes fra en afstand på 50 m – 100m 
2 stk. fotoceller inkl. 2 stk. beslag til (udvendig) 
2 stk. nøgler til frakobling af motor arme ved strømsvigt, 2 stk. stop. 
Alle huller for montage af stop, nøgleboks, motor arme og strømførende ledninger er forberedt fra fabrik. 
Hvis der ønskes smedejernslamper monteret på top af smedejernsstolper, vil stolperne være forberedt til 
dette. 
 

  
Kodeboks m/lys i display. 
Frit valg mellem nøgleboks 
og kodeboks.. 
 
                                                                                             

                                                                                     
 
      Nøgleboks. 
      Der medfølger 2 stk. nøgler.                                        
      Når nøgle drejes mod venstre åbnes                 
      den ene port del. Når nøgle drejes mod   
      højre åbnes begge port dele 

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                         

                   
 Fotoceller.                                                        1.                                                   2.                                                      1. 
 Udvendig side. Fotocelle                                     1. Motorarme      
 monteres på Smedejernsstolper.       2. Intet stop på midt af port, da el-automatik  
.         indstilles så portene lukker nøjagtig på midten 

 

 

Fotocelle set fra  
Udvendig side. 

 Set fra indvendig side. 

Indvendig side. 

 1. Beslag for motor.   
 2. Stop.    
 3. Den blå knap skydes til side, nøgle isættes og drejes,     
     og port kan åbnes manuelt ved strømsvigt. 
    Efter strømsvigt mister automatikken ikke de           
     forudindstillede justeringer, da elektronikken har      
     indbygget memory card.  
      

                      1.       2.                         3.            1. 

  Længde 803 mm 
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Funktionsbeskrivelse af el-automatik. 
 
Kraftig og robust CE-godkendt el-automatik, alt udført i metal, kan bruges til alle typer porte op til 600 
cm. bredde. 
Pga. af den meget kraftige el-automatik, er det ikke nødvendigt at have stop i midten af porten. Porten 
holdes udelukkende lukket af det justerbare stop i motoren. 
Åbner og lukker med indbygget snegl i motor armene som sidder 100% beskyttet af vejrlig. Ingen 
problemer ved meget høje temperaturer eller ved meget ekstrem frostvejr da motoren er mekanisk og 
næsten vedligeholdelsesfri. Den eneste vedligeholdelse er at sneglen skal smøres med fedt én gang om 
året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 fotocelle  fotocelle 

Motorarme.  
Kan udløses 
med nøgle ved 
strømsvigt for 
manuel åbning 

Motorarme 
Kan udløses med 
nøgle ved 
strømsvigt for 
manuel åbning 

         Nøgleboks eller kodeboks monteres på en af stolperne. 
         Kr. 1.390,- inkl. moms 

 

Elektronik boks monteres på medfølgende smedejernsstolpe eller på husmur/garage eller 
lignende. Kan også monteres inde i udhus eller garage. 
 
Elektronik boks har memory card for individuelle behov f. eks automatisk lukning på tid. 
Memory card husker alle indkodede indstillinger og skal ikke efterjusteres ved strømsvigt. 
 
Der medfølger 2 stk. fjernbetjeninger med 2 funktionsknapper hvor den store knap åbner begge 
port dele (for indkørsel med bil) og lille knap åbner kun den ene port del (for gående trafik). 
 
Hvis der ønskes lamper påsat i top af smedejernsstolperne, vil stolperne være forberedt 
til kabler. 

 stolpe 

220 w. 

   
    Rød streg = 220 volt m/jord (3 ledere) 
    Blå streg = l2  volt 
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El-boks 



 
 
 
 
 
 

        
 
 

                   
 
 
 

   
 

Automatik Nice Moby til montage på 
smedejerns stolper. 
Komplet som beskrevet side 66-67 
Forhør om pris. 
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Automatik Nice Hyppo til 
mur montage 
Forhør om pris. 
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Port automatik. 

Automatik Nice Metro til montage under port. 
(jordmonteret) komplet  Forhør om pris. 
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       Postkasse.  
 
      Kan indbygges i smedejerns produkterne, indlæg udefra og udtag indefra. 
 
     BoBi Grand e-B  
 

        

       
     

BobiGrande-B  
Farve; mat sort. 
Indkast i front 
låge på bagsiden. 
 
Forhør om pris 
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Brevindkastet som åbner indefter, kan reguleres fra 0 - 80 mm 
afhængigt hvor stort man ønsker sit brevindkast.  
Brevindkastet er altid fremstillet i børstet rustfrit stål. 
 
Får man f. eks store søndagsaviser eller bogpakker kan det  
være nyttigt med et større indkast. 
 
Højde: 60 cm. Bredde: 32 cm., Dybde: 27 cm. 
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Smedejerns dekorationer. Forhør om pris. 
Varmgalvaniseret, grundet og pulvermalet. Som dekoration på væg inde eller ude. 
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   Aluminiums væglamper / bedlamper / parklamper. 
 

• Alle lampehoveder passer på alle væglarme, bed lamper og parklamper. 
• Fås i farverne sort halvblank, halvblank hvid. 
• Alle lamper fås med mat (matteret) glas. 
• Specielt behandlet/coatet for de Danske klima. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

Væglampe. 
 
Lampehoved nr. 60, m/6 glas 
højde 50 cm.          
Lampefod PRAGA M-M                                                                                                         
komplet kr. 1.600,- inkl. moms.    
 
Med lampehoved nr. 61 m/6 glas 
højde 60 cm. 
komplet kr. 1.840,- inkl. moms. 
 
Med lampehoved nr. 50. m/4 glas 
højde 52 cm.  
komplet Kr. 1.870,- inkl. moms 
 
Med lampehoved nr. 51. m/4 glas. 
højde 60 cm.. 
komplet Kr. 1.900,- inkl. moms.  
 
andre lampe arme se side 74.                                                                                                              
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Væglampe. 
 
Arm: model KALISZ 
Kuppel Ø25 cm.  
Farve opal. 
Kr. 930,- inkl. moms 
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Lampehoved nr. 60 Lampe arm PRAGA MM 

Lampe arm KALISZ Kuppel nr. 01 
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Væglampe.     
 
Lampehoved nr. 60, m/6 glas 
Højde 50 cm. 
Lampefod TORUN 
Komplet kr. 1.830,- inkl. moms  
 
Med lampehoved nr. 61, m/6 glas 
Højde 60 cm. 
Komplet Kr. 2.080,- inkl. moms. 
 
Med lampehoved nr. 50. m/4 glas        
Højde 52 cm.  
Komplet Kr. 2.080,- inkl. moms. 
 
Med lampehoved nr. 51. m/4 glas 
Højde 60 cm.  
Komplet Kr. 2.280,- inkl. moms.  
 
Andre lampe arme se side 74 
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Væglampe m/kobber top. 
Lampehoved nr. 41 CU 
Højde 57 cm.  
Lampefod BERLIN                     
Komplet kr. 2.580,- inkl. moms.   
 
Med lampehoved nr. 40 CU 
Højde 40 cm 
Komplet Kr. 1.935,- inkl. moms   
 
Andre lampe arme se side 74 
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 Lampehoved med 4 stk. glas.                               Lampehoved med 6 stk. glas. 
 nr. 50. kr. 1130,- inkl. moms                                nr. 60. kr.   860,- inkl. moms 
 nr. 51. kr. 1160,- inkl. moms                                nr. 61. kr. 1100,- inkl. moms 
 nr. 52. kr. 1480,- inkl. moms                                nr. 62. kr. 1480,- inkl. moms 
 nr. 53. kr. 1940,- inkl. moms                                nr. 63. kr. 1940,- inkl. moms               
 

                    
Væg monteret lampe med 5 stk. glas   
nr. 60S. kr. 1030,- inkl. moms 
nr. 61S. kr. 1175,- inkl. moms 
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Væg lamper med kobber top. 
Nr. 40 Cu. Højde 40 cm. kr. 1.495,- inkl. moms 
Nr. 41 Cu. Højde 57 cm. kr. 2.240,- inkl. moms 
Nr. 42 Cu. Højde 73 cm. kr. 3.325,- inkl. moms 
pris er uden lampe arm.  
Lampe arme se side  
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Med 4 stk. glas Med 6 stk. glas 

Med 5 stk. glas 
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Væg arme til lampehoveder med 4 eller 6 stk. glas. 
 

    
Model BERLIN          Kr. 440,- inkl. moms                       Model GDANSK S         kr. 530,- inkl. moms 
 
 

                   
Model MALBORK         Kr. 380,- inkl. moms        Model PRAGA M-M         kr. 740,- inkl. moms 
 
 
 

                  
Model LWÓW          kr. 380,- inkl. moms                            Model LUBLIN          kr. 390,- inkl. moms 
 
 

 
Telefon  +45 5854 5958.        Mobil 2094 1760 + 6061 0668 
www.danhegn.dk                    e. mail; info@danhegn.dk 
 
 

Side  74 

javascript:window.close()
javascript:window.close()
javascript:window.close()
javascript:window.close()
javascript:window.close()
javascript:window.close()
javascript:window.close()
http://www.danhegn.dk/


Parklamper og bed lamper. Vælg lampehoved se side 73. 

                                                               
       S2 P3/62                               SOP3                   RODOX XL         CYPR L                 CYPR CP 
       Parklampe m/6 glas              kr. 3.580,-            kr. 1.100,-     kr. 700,-                 kr. 1390,-                              
       Kr. 7.300,- inkl. moms         inkl. moms           inkl. moms.            inkl. moms             inkl. moms                           
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