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Der er nu noget særligt over et 
rigtigt lægtehegn...
 
Tag f.eks. Texas hegnet, der er 
vort mest eksklusive impræg-
nede træhegn. Texas er spe-
cielt velegnet til permanente 
folde, ridebaner og roundpens, 
hvor der lægges vægt på kom-
promisløs kvalitet og et flot ud-
seende.

Populært hestehegn
Texas hestehegn med to læg-
ter, opsættes normalt med en 
højde på ca. 120 cm til over-
kanten af øverste lægte. Texas 
hegn er ens på begge sider, 
uden skarpe kanter og smukt at 
se på. 

Marvskårede 
pæle
Stolperne i Te-
xas hegnet er 
m a r v s k å r n e ; 

Det er et snit i hele stolpens 
længde som modvirker, at den 
flækker eller slår sig.

Stolpen er fremstillet af lang-
somvokset fyrretræ fra norske 
skove. Veddet har stor fysisk 
styrke og et højt indhold af ker-
netræ med naturlig modstands-
dygtighed overfor råd. Stolper-
ne trykimprægneres jf. NTR-A 
og er omfattet af 20 års garanti 
mod råd.

Texas-hegn er det sikre valg, 
når dit hegn skal holde i mange 
år.  Texas lægterne er 8 cm i 
diameter og hegnet kan tåle at 
man sidder på det eller anven-
der det til striglebom eller sad-
delknægt. 

Texas

20 ÅRS
GARANTI

LÆGTEHEGN I SÆRKLASSE 
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Lægter og stolper
3808300 Lægte Ø8x300cm

314158 Mellemstolpe 1-huls Ø14x150cm

314208 Mellemstolpe 2-huls Ø14x200cm

314258 Mellemstolpe 3-huls Ø14x225cm

3141581 Endestolpe 1-huls Ø14x150cm

3142081 Endestolpe 2-huls Ø14x200cm

3142581 Endestolpe 3-huls Ø14x225cm

3162082 Hjørnestolpe 2-huls Ø16x200cm

3162582 Hjørnestolpe 3-huls Ø16x225cm

3162083 T-stolpe 2-huls Ø16x200cm

3162583 T-stolpe 3-huls Ø16x225cm

Tekniske specifikationer

Varenumre
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Texas 1-huls

Texas 2-huls

Texas 3-huls


