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

DANISH DESIGN 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måltegning og andre nyttige mål/information: 

    

1 

Indhold  

Smart post x 1 stk. 
D: 950x80x80 mm 

Art: 10170 

Spacer (afstandsstykker) 20 stk. 
Afstandstykker 3 mm tykkelse 

 

Skrue til spacer 2 stk. 
Ø3,2x11 mm 

 

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

 

Løfte højde beslag  
2 stk. 

Beslag med skrue til 
hævning i stolpen 

Cover til sporet x 2 stk. 
Aluminiumscover til stolpe 

sporet 
 

Stolpehat 1 stk. 
Stolpehatte i sort plast 

 
 

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

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

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

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

(ikke fliser) 



  

 

SMART FENCE: OPSÆTNING  

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

Punkt 3 og 6 er tilbehørsproduktet art.: 10174 aluminiumlisten. 

Opsætning:  

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

 

 

 

   

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

    

5: Isætning af glas /Træ 6: Indsætning af top 
aluminiumsliste 

7: Indsæt slutspacer 8: Påsæt stolpehatten. 
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2: Indsæt spacerne(afstandstykkerne): 

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

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

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

• Indsæt nu aluminiumslisten Art: 10174 i sporet med sporet opad.  

4: Indsæt gummi listerne:  

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

Ved træ/WPC hegn i 15-16 mm: Placere nu gummiliste art. 10171 i sporet.  

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

5: Indsæt glasset/træet/WPC:  

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

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

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

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

Skub aluminiumslisten art: 10174 ned over glasset i aluminiums sporet. I sæt nu en 
slutspacer og bor i spacere hullet med en Ø3,0 mm bor. Derefter i skrues de 
medfølgende Ø3,2x11mm skruer i hver ende af aluminiumslisten. Hop derefter til 
punkt 8 
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7: Nedsætning af slutspaceren: I sæt nu en slutspacer.  

8: Sæt nu stolpehatten på: Sæt stolpehatten på toppen og bank meget let jævnt med en gummi 
hammer på toppen. Der kan med fordel ligges en træklods over toppen og bank forsigtig og jævnt 
stolpehatten i bund. 

Nu er det Superroof smart fence monteret, Se under vedligeholdelse hvordan du holder hegnet. 

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

SUPERROOF SMART FENCE tilbehør: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPC/Træ skal købes i din lokale trælast. 

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

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

terassesbrædder, min. 50 mm tykkelse)  
- Hold børn væk ved opsætning af hegnet samt alt emballage skal bortskaffes. 
- F&H Com A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt på personer eller ejendom ved forkert 

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

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

anvendes opløsningsmidler eller andre specielle rengøringsmidler på produktet.  
 

 

www.superroof.dk 

Art: 10174 Aluminiums liste Top/bund Art: 10171 Gummiliste til 15-16 mm                             
til træ/wpc 

Art: 10173: Røgfarvet 6 mm hærdet glas 
inkl. Glaslister. 

Art: 10172: Klar 6 mm hærdet glas 
inkl. Glaslister. 
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