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SØNDERGÅRD SMEDEJERNSLÅGER 
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INDHENT TILBUD  
på levering fra lager og komplet montering

direkte fra fabrik til slutbruger uden fordyrende mellemled

19Hestehegn engros - også salg til private

Om Søndergård Hegn siden 2004.
Gennem årene, er Søndergård Hegn efterhånden blevet en af landets største hegnsleverandører. 
Konceptet er ganske enkelt at give kunderne et godt grundlag for at vælge en god hegnsøkonomi.

Gode indkøb af udvalgte materialer, rationel forarbejdning af træet og en kontrolleret tryk-
imprægneringsproces, gør det muligt at være en dansk hegnsleverandør, som man kun kommer 
udenom hvis vi ikke netop får lejlighed til at blive sammenlignet på pris, holdbarhed og kvalitet.

Alle stolper er trykimprægneret i klasse NTR-A, som forebygger råd og sikrer længst mulig leve-
tid med garanti. 

Indholdsfortegnelse
Side 4 Klassisk Hegn 
Side 5 Eksklusiv Hegn
Side 6 De Luxe Hegn
Side 7 Klassiske- og Eksklusive låger og tilbehør
Side 8 De Luxe låger og tilbehør
Side 9 Tilbehør og kraftige galvaniserede beslag
Side 10 Roundpen og paddoks
Side 11 Vinyl Hegn 
Side 12 Vinyl Hegn 
Side 13 Vinyl Låger og tilbehør
Side 14 Spidsede hegnspæle og stolper
Side 15 Hegnsbutikken tilbyder
Side 16 Klassiske lamper 
Side 17 Klassiske lamper 
Side 18 Smedejernslåger 
Side 19 Leveringsbetingelser
Side 20 Kontaktoplysninger
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Art. Nr. Klassiske stolper uden spids Pris pr. stk. 
1 ø 14 x 200 cm mellem-stolpe med to huller kr.  119,00
2 ø 14 x 200 cm hjørne-stolpe med to huller kr.  119,00
3 ø 14 x 200 cm ende-stolpe med to huller kr.  119,00
4 ø 14 x 200 cm T-stolpe med to huller kr.  119,00
5 ø 14 x 200 cm 45 grader stolpe med to huller kr.  119,00

Klassiske runde rafter 
7 ø 7,8 cm x 250 cm kr.  55,00
8 ø 7,8 cm x 300 cm kr.  65,00

Klassiske Ridebanesæt
25 20 x 40 meter 48 stolper x 94 rafter (250 cm) kr.  10.882,00

pris pr. løbende meter kr.  90,00
26 20 x 60 meter 64 stolper x 126 rafter (250 cm) kr.  14.546,00

pris pr. løbende meter kr.  90,00
25b 20 x 40 meter 40 stolper x 78 rafter (300 cm) kr.  9.830,00

pris pr. løbende meter kr.  83,00
26b 20 x 60 meter 54 stolper x 106 rafter (300 cm) kr.  13.316,00

pris pr. løbende meter kr.  83,00

SØNDERGÅRD KLASSISK HEGN
Vort mest solgte hegn gennem de mange år. En flot løsning som falder godt ind i naturen, hvor 
både stolper og rafter er runde. Med en stolpelængde på 200 cm bliver færdig hegnshøjde 
over jorden oftest mellem 130 og 150 cm.  
De runde rafter monteres i stolpens huller og derved holdes de fast uden brug af skruer. Rust-
frie stålskruer anvendes ved lågeåbninger og udsatte hjørner. Tilbydes med stolpeafstand på 
250 eller 300 cm

Opsætning………………………………..6  

Garanti og beskrivelse…………………..7  

Søndergård Klassisk Hegn……………..8  

Søndergård Eksklusiv Hegn…………..10  

Søndergård De Luxe Hegn……………11  

Søndergård Fortis VENYL Hegn……...12  

Søndergård Splithegn………………….13  

Ridebane……………………………..….14  

Hegnspæle………………………………15  

Spring bom………………………………15  

Låger……………………………………..16  

Beslag……………………………………18  

Roundpen……………………………….19  

Diverse…………………………………..20  

Lamper…………………………………..21  

Søndergård Rideudstyr………………..22  

Levering betingelser……………………23 
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SØNDERGÅRD EKSKLUSIV HEGN
Flotte kraftige runde stolper med aflange huller 
for solide flade planker med afrunde kanter.  
Med en stolpelængde på 200 cm bliver færdig 
hegnshøjde over jorden oftest mellem 130 og 
150. 
De kraftige planker monteres horisontalt i 
stolpens huller og holdes derved fast uden 
brug af skruer. Rustfrie stålskruer anvendes 
ved lågeåbninger og udsatte hjørner. Tilbydes 
med stolpeafstand på 250 eller 300 cm.
 

Art. Nr. Eksklusive stolper uden 
spids

Pris pr. stk. 

42 ø 14 x 200 cm mellem-stolpe 
med to huller

kr.  134,00

42b ø 14 x 200 cm hjørne-stolpe 
med to huller

kr.  134,00

42c ø 14 x 200 cm ende-stolpe 
med to huller

kr.  134,00

42d ø 14 x 200 cm T-stolpe med 
to huller

kr.  134,00

42e ø 14 x 200 cm 45 grader 
stolpe med to huller

kr.  134,00

Eksklusive planker 
44 4,8 x 12 x 250 cm kr.  57,00
45 4,8 x 12 x 300 cm kr.  69,00

Eksklusive Ridebanesæt
43a 20 x 40 meter 48 stolper x 94 

rafter (250 cm)
kr.  11.790,00

pris pr. løbende meter kr.  98,00
43b 20 x 60 meter 64 stolper x 

126 rafter (250 cm)
kr.  15.758,00

pris pr. løbende meter kr.  98,00
43 20 x 40 meter 40 stolper x 78 

rafter (300 cm)
kr.  10.742,00

pris pr. løbende meter kr.  90,00
43c 20 x 60 meter 54 stolper x 

106 rafter (300 cm)
kr.  14.550,00

pris pr. løbende meter kr.  90,00
  

�
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Art. 
nr.  

Beskrivelse  - Låger samlet  Pris excl. 
moms

22 8 x 100 x 140 cm.  kr. 450,00  

21a  8 x 100 x 175 cm.  kr. 540,00  

22a  8 x 100 x 200 cm.  kr. 569,00  

22b 8 x 100 x 220 cm.  kr. 629,00  

22c  8 x 100 x 250 cm.  kr. 699,00  

Art. Nr. Klassiske/Eksklusive låger Pris pr. stk. 
22 Bredde 140 cm x højde 100 cm kr.  448,00
21a Bredde 175 cm x højde 100 cm kr.  540,00
22a Bredde 200 cm x højde 100 cm kr.  595,00
22b Bredde 220 cm x højde 100 cm kr.  675,00
22c Bredde 250 cm x højde 100 cm kr.  758,00
Art. Nr. Beslag sæt Pris pr. stk. 
23a For enkeltlåge med bredde 140 cm 

(fransk skrue)
kr.  597,00

23b For enkeltlåge med bredde >140 cm 
(gevind)

kr.  940,00

24 For dobbeltlåge med overfald /  
uden jordspydholder

kr.  1.495,00

23c Jordspydlågeholder med to bøjler  
og topholder 75 cm

kr.  298,00

  Alle sæt er inklusiv skruer, møtrikker 

 
og skiver
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Art. Nr. De Luxe firkant stolper  
uden spids

Pris pr. stk. 

46b 12 x 12 x 200 cm  
mellem-stolpe med to huller

kr.  146,00

46c 12 x 12 x 200 cm  
hjørne-stolpe med to huller

kr.  146,00

46d 12 x 12 x 200 cm  
ende-stolpe med to huller

kr.  146,00

46e 12 x 12 x 200 cm  
T-stolper med to huller

kr.  146,00

46f 12 x 12 x 200 cm uden huller kr.  129,00
De Luxe planker 

64c 4,0 x 14 x 250 cm kr.  57,00
64e 4,0 x 14 x 300 cm kr.  69,00

De Luxe Ridebanesæt

47 20 x 40 meter  
48 stolper x 94 rafter (250 cm)

kr.  12.554,00

pris pr. løbende meter kr.  105,00
47b 20 x 60 meter  

64 stolper x 126 rafter (250 cm)
kr.  16.778,00

pris pr. løbende meter kr.  105,00
47c 20 x 40 meter  

40 stolper x 78 rafter (300 cm)
kr.  11.222,00

pris pr. løbende meter kr.  95,00
47d 20 x 60 meter  

54 stolper x 106 rafter (300 cm)
kr.  15.198,00

pris pr. løbende meter kr.  95,00

SØNDERGÅRD DE LUXE HEGN 
Firkantede stolper med ”diamant” top og huller for flade 
planker. Et flot hegn både på korte og længere strækninger. 
Hertil passer vore De Luxe låger, som er vist på side 11. 
Plankelængder og stolpeafstand på 250 cm og 300 cm. 
Hegnshøjde over terræn ca. 135 cm 
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Art. Nr. De Luxe låger Pris pr. stk. 
48 Bredde 120 cm x højde 120 cm kr.  845,00
49 Bredde 180 cm x højde 120 cm kr.  995,00
50 Bredde 210 cm x højde 120 cm kr.  1.050,00
51 Bredde 240 cm x højde 120 cm kr.  1.190,00
Art. Nr. Beslag sæt Pris pr. stk. 
55 For enkeltlåge med bredde 120 cm(fransk skrue) kr.  597,00
55a For enkeltlåge med bredde >120 cm (gevind) kr.  940,00
55b For dobbeltlåge med overfald 120-210 cm kr.  1.495,00
55c For dobbeltlåge med overfald >240 cm kr.  1.695,00
23c Jordspydlågeholder med to bøjler og topholder 75 cm kr.  298,00

 Alle sæt er inklusiv skruer, møtrikker og skiver

  
       

Kraftig rammei bunden
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Art. Nr. De Luxe låger Pris pr. stk. 
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��
18 

Galvaniseret  beslag kraftig kvalitet med justerbare ophæng. 

23a. Enkelt låge beslag, komplet 
sæt med skruer/bolte og møtrikker. 
ø8 x 100 x 140cm. låge kr. 645,00  

23a. Enkelt låge beslag, komplet 
sæt med skruer/bolte og møtrikker. 
ø8 x 100 x 175/200/220 og 240 cm. 
låger. kr. 696,00 excl. moms. 

24. Dobbeltlåge beslag — uden 
Jordspyd/skuderigel kr. 1095,00  

23.03. Jordspyd/skudrigel sæt 50 cm. 
med to holdere kr. 199,00 excl. 
moms.  

23.04. Jordspyd/skudrigel sæt 100 
cm. med tre holdere kr. 248,00 excl. 
moms.  

Søndergård De Luxe beslag  

55. Beslag sæt for enkelt lågebredde 120-
120cm. pris. 695,00 

55a. Beslag sæt for enkelt lågebredde  =/
>240cm. pris 895,00 

55b. Dobbeltbeslag sæt for  120-210cm. 
bredde. pris kr. 1348,00 

55c. Dobbeltbeslag sæt for 240cm. og der-
over pris. kr. 1695,00 
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55a. Beslag sæt for enkelt lågebredde  =/
>240cm. pris 895,00 

55b. Dobbeltbeslag sæt for  120-210cm. 
bredde. pris kr. 1348,00 

55c. Dobbeltbeslag sæt for 240cm. og der-
over pris. kr. 1695,00

SØNDERGÅRD KLASSISK/EKSKLUSIV  
GALVANISERET BESLAG KRAFTIG KVALITET MED JUSTERBARE OPHÆNG

SØNDERGÅRD DE LUXE BESLAG          JORDSPYD

23a. Enkelt låge beslag, 
komplet sæt med skruer/
bolte og møtrikker.
ø8 x 100 x 140cm. låge  

55. Beslag sæt for enkelt 
lågebredde  
120-120cm. 
 
55a. Beslag sæt for enkelt 
lågebredde =/>240cm. 
 
55b. Dobbeltbeslag sæt for 
120-210cm. bredde. 

55c. Dobbeltbeslag sæt for 
240cm. og derover

23b. Enkelt låge beslag, 
komplet sæt med skruer/
bolte og møtrikker.
ø8 x 100 x 175/200/220 og 
240 cm. låger.  

24. Dobbeltlåge beslag — 
uden Jordspyd/skudrigle

23c Jordspyd/skudrigle 
sæt 75 cm. med tre  
holdere  

 

80mm

70mm
9
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ROUNDPEN SÆT

PADDOCKS SÆT

Art. Nr. Roundpen sæt Pris pr. sæt 
 Klassiske stolper uden spids med 

to huller
 

34a ø16 meter 20 stolper x 38 rafter 
(7,8x250 cm)

kr.  4.546,00

35 ø20 meter 26 stolper x 50 rafter 
(7,8x250 cm)

kr.  5.830,00

Art. Nr. Paddocks sæt Pris pr. sæt 
 Klassiske stolper uden spids med 

to huller
 

36 15 x 15 meter 25 stolper x 48 rafter 
(7,8x250 cm)

kr.  5.711,00

Foto herunder er der vist Paddock i deluxe hegnet
Det er muligt at lave paddocks og roundpen i alle vore hegnstyper.
Ønskes 3 planker eller høj hegn leverer vi gerne indenfor 8 uger 
+ ca. 15% 

10



FORTIS VINYL HEGN
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Art. Nr. Fortis Vinyl / PVC låger Pris pr. stk. 
80 Bredde 140 cm x højde ca. 110 cm kr.  675,00
81 Bredde 180 cm x højde ca. 110 cm kr.  848,00
82 Bredde 200 cm x højde ca. 110 cm kr.  978,00
83 Bredde 225 cm x højde ca. 110 cm kr.  1.095,00

Diverse beslag i rustfrit stål
84 Kraftig låge hængsel, sort lakeret kr.  119,00
85 Låsetøj, sort lakeret kr.  88,00
86  
87 Bundspyd i kraftigt stål kr.  298,00

SØNDERGÅRD FORTIS VINYL LÅGER 
Pæne solide låger som passer perfekt til det firkantede design med afrundede kanter.
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Art. Nr. Fortis Vinyl / PVC  Pris pr. stk. 

 
 
 

kr. 

 
 
 firkant stolper for 3 planker

90 13 x 13 x 210 cm mellem stolper med tre huller kr. 136,00
91 13 x 13 x 210 cm hjørne-stolpe med tre huller kr. 136,00
92 13 x 13 x 210 cm ende-stolpe med tre huller kr. 136,00
92a Aluminium indsats for endestolpe 280,00
93 13 x 13 x 210 cm T-stolper med tre huller kr. 199,00

94 13 x 13 x 210 cm uden huller kr. 129,00

 
 
 
 
 
 

Aluminium indsats for endestolpe

PVC firkant stolper for 2 planker
95 13 x 13 x 210 cm mellem stolper med to huller kr. 134,00
96 13 x 13 x 210 cm hjørne-stolpe med to huller kr. 134,00
97 13 x 13 x 210 cm ende-stolpe med to huller kr. 134,00
98 kr. 276,00
99 13 x 13 x 210 cm T-stolper med to huller kr. 196,00

100 Stolpetop (diament) for 13x13 stolpe kr.  7,00

Fortis Vinyl / PVC

71 Planke 3,8 x 14 x 240 cm kr.  63,00

Sammensatte længder med tre planker

72 120 meter/50 sektioner 240cm stolpeafstand kr.  13.134,00
51 stolper/100 planker - pris pr. løbende meter
160 meter/67 sektioner 240cm stolpeafstand
68 stolper/134 planker - pris pr. løbende meter

120 meter/50 sektioner 240cm stolpeafstand
51 stolper/150 planker - pris pr. løbende meter
160 meter/67 sektioner 240cm stolpeafstand
68 stolper/201 planker - pris pr. løbende meter

kr.  110,00
73 kr.  17.554,00

kr.  110,00

Sammensatte længder med to planker

74 kr.  16.386,00
kr.  137,00

75 kr.  21.911,00
kr.  137,00

SØNDERGÅRD FORTIS VINYL HEGN 
Kraftige stolper med tre eller to huller for kraftige planker. Færdig hegnshøjde over terræn 
anbefales at være ca. 130 cm. Plankelængde og stolpeafstand 240cm. Afprøvet under danske 
vejrforhold. Et hegn der vækker opsigt i landskabet og kan give flotte rammer til din græsfold, 
ridebane, roundpens og paddocks.

 

Classic Hegn  Eksklusiv Hegn  

De Luxe Hegn  Fortis Vinyl Hegn  

Derudover har vi en lang række kunder som ønsker netop deres 
egen design, som vi selvfølgelig i vid udstrækning gerne tilbyder. 
Herunder kommer også splithegn med gennemskårne rafter for 
montering med skruer på passende stolper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vort første projekt med hvidt vinylhegn kom for få år siden – og vi må nok ind-
rømme det har sine åbenlyse fordele, når den hvide farve ønskes anbefaler vi 
gerne vort solide og �otte vinylhegn.     

Eksporten startede i 2008 og er støt voksende til specielt Tysk-
land og Holland.  

Vi anvender en blanding af egne montører og underleverandører 
til udførslen af montageopgaverne, som alle er tæt tilknyttet virk-
somheden.  

Egen design af låger og beslag som kommer fra en metalvare
fabrik få kilometer fra �rmaet, dette sikrer stor �eksibilitet, høj 
kvalitet til fornuftige priser.  

 

2
0
1
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Tråd, isolatorer, elastik-led, spænding
udendørs ridebanelys med eller uden 

    

Alt hegnsmateriale til græsfolden altid til bedste dagspriser.. 

 

NYHED:     SOLAR UDENDØRS RIDEBANE LYS

LED Lys uden el-kabel…

 

, spændingsgivere, 
 eller uden el – kabel!

                

 dagspriser.. 

SOLAR UDENDØRS RIDEBANE LYS 

Lys uden el-kabel…spørg efter info. 

Tråd, isolatorer, elastik-led, spændingsgivere, 
udendørs ridebanelys med eller uden el – kabel!

             

Alt hegnsmateriale til græsfolden altid til bedste dagspriser.. 
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LED Lys uden el-kabel…spørg efter info. 
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ed eller uden el – kabel!

                

dste dagspriser.. 

SOLAR UDENDØRS RIDEBANE LYS 

ED Lys uden el-kabel…spørg efter info. 

Tråd, isolatorer, elastik-led, spændingsgi
udendørs ridebanelys med eller uden el –

    

Alt hegnsmateriale til græsfolden altid til bedste dagspriser.. 

 

NYHED:     SOLAR UDENDØRS RIDEBANE LYS

LED Lys uden el-kabel…spø

 

Tråd, isolatorer, elastik-led, spændingsgivere
udendørs ridebanelys med eller uden el – ka

            

Alt hegnsmateriale til græsfolden altid til bedste dagspriser.. 

 

NYHED:     SOLAR UDENDØRS RIDEBANE LYS

LED Lys uden el-kabel…spørg efte

 

HEGNSBUTIKKEN TILBYDER  

Tråd, isolatorer, elastik-led, spændingsgivere, udendørs ridebanelys  
m.m. forhør nærmere.

 

UDENDØRS RIDEBANE LYS
spørg for yderligere information.

Alt hegnsmateriale til græsfolden altid til bedste dagspriser.

19
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HEGNSPÆLE MED SPIDS UDEN HULLER 
Trykimprægnerede fyrtræs stolper/pæle er et godt valg til konkurrence dygtige priser. 

Art. Nr. Stolper med spids Pris pr. stk. 
18 ø  8  x 150 cm kr.  28,00
19 ø  8  x 180 cm kr.  34,00
20 ø  8  x 200 cm kr.  38,00

 15 ø10  x 180 cm
kr.  

39,00
16 ø10  x 200 cm

kr. 

 
45,00

17 ø10  x 250 cm kr.  69,00
12 ø12  x 180 cm kr.  47,00
13 ø12  x 200 cm kr. 

 
57,00

14 ø12  x 250 cm kr.  77,00
8 ø14  x 200 cm kr.  112,00
9 ø14  x 220 cm kr.  123,00
10 ø14  x 250 cm kr.  139,00
11 ø16  x 250 cm kr.  169,00
Art. Nr. Springbom Pris pr. stk. 
40 ø10 x 300 cm kr.  79,00

kr. 16a ø10  x 220 cm 55,00

13a ø12  x 220 cm 69,00kr. 
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18 - Smedeafdelingen er klar til at betjene dig.

SØNDERGÅRD SMEDEJERNSLÅGER 
 

Produceres efter mål og kundens eget design. Galvaniseret stål med overflade farve i  
alle RAL farver. Alle lågerne kan produceres individuelt i højde og bredde med multi  

justerbare ophæng. Lågeautomatik med fjernbetjening og sensorer tilbydes i forbindelse  
med køb af smedejernslåger eller trælåger.  

22

LEVERINGSBETINGELSE
 
Priserne i brochuren er engros/export priser og angivet uden gældende moms og levering. 
Pakkesæt på hegn er oplyst som inspiration, vi tilbyder og leverer efter dit behov.
Rådgivning, tilbudsgivning og undersøgelser om kabler og andet i jorden er uden beregning.
Fragtpriser indhenter vi gerne på dagen, for også her at finde en økonomisk god løsning. 
 
Alle vore produkter sælges også til private 
Leveringstider afhænger af om produktuerne er på lager, så derfor fra omgående til 8 uger.

Betalingsbetingelser:
Kontant før forsendelse, ved afhentning eller i henhold til nærmere aftale. 

Montering
Afregnes særskilt straks efter afleveringsforretning. Ved større projekter afregnes a conto beløb i 
henhold til det udførte arbejde.     
 
Eventuelle reklamationer
Hvad angår fejl i materialer – hurtigst muligt efter lokaliseringen. Montage justering eller rettelser 
af hegn efter nærmere aftale

Garanti:
På stolper og hegnspæle ydes der 10 års garanti for funktion og holdbarhed.
Under garantien ombyttes stolper som er gennemrådne. Garantien dækker ikke andet end pælen, 
den dækker ikke følgeskader eller montering/udskiftning. Vi tager forbehold for at modregne en 
brugsværdi i perioden som andre leverandører i branchen gør. 
Garantien på øvrige produkter vil være i henhold til købeloven.  

Priser:
Priserne er ekskl. moms og fragt.

Vi tager forbehold for eventuelle udefra kommende prisændringer og trykfejl. 

18
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Plads til idéer
- din tegning
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Plads til idéer
- din tegning
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Søndergård Alle 22 

 

Afkørsel 68 - lige ved motorvejen. 

Tlf.: 74833901 

Email: info@soendergaardhegn.dk 

www.soendergaardhegn.dk 

 

Søndergård Allé 22
6500 Vojens 

Afkørsel 68 - lige ved motorvejen
Tlf.: 92 44 54 54

 

 
Email: info@soendergaardhegn.dk 

www.soendergaardhegn.dk

Søndergård 
Hegn

Vi tilbyder kvalitetshegn og montering over hele landet – god hegnsøkonomi !


