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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2510 mm
               Højder: 
               Se tabel

               Maskestørrelse: 
               50/200 mm

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolperne af 
typen PM fås også med 
profilliste. Hjørnestolper og 
alternative stolpetyper på 
side 40-42.

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

Afskærmning mod indblik 
& vind fra side 78. 

til individuel 
indhegning

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m      *vælg mellem MORITZ S = galvaniseret zink iht. DIN EN ISO 10244-2 eller MORITZ = galvaniseret zink iht. DIN EN ISO 1461

ANBEFALET STOLPE: 
Type PM 60/40 mm 
med punktbeslag
og tilbehør. 

System MORITZ 

Ring og få

et godt tilbud

Tilbehør/indbliksafskærmning         Alternative låger

             Som standard fås  
 lågen VARIO 
 compact med 
 1 eller 2 fløje.

Passende skydelåge se 
side 58-63.
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
iht. DIN EN ISO 1461

630 ZD606
830 ZD608

1030 ZD610
1230 ZD612
1430 ZD614
1630 ZD616
1830 ZD618
2030 ZD620
2230 ZD622
2430 ZD624

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret tråd 
& pulverlakeret i  

RAL 6005 mosgrøn

630 ZD606SB
830 ZD608B*

1030 ZD610B*
1230 ZD612B*
1430 ZD614B*
1630 ZD616B*
1830 ZD618B*
2030 ZD620B*
2230 ZD622SB
2430 ZD624SB

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret tråd
& pulverlakeret i

RAL 7016 antracitgrå

630 ZD606SB7016
830 ZD608B7016*

1030 ZD610B7016*
1230 ZD612B7016*
1430 ZD614B7016*
1630 ZD616B7016*
1830 ZD618B7016*
2030 ZD620B7016*
2230 ZD622SB7016
2430 ZD624SB7016

Gitterhegn med dobbelttråd MORITZ/MORITZ S* 6/5/6 mm 
Modellen MORITZ anvendes først og fremmest til individuel 
indhegning af private ejendomme.

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m      *vælg mellem MORITZ S = galvaniseret zink iht. DIN EN ISO 10244-2 eller MORITZ = galvaniseret zink iht. DIN EN ISO 1461

VARIO compact

 fås i 3 passende farver

 enkeltfløjet leveres i 3 bredder og 7 højder

 dobbeltfløjet leveres i 6 bredder og 7 højder

 90°- eller 180°-åbning af lågen

Nærmere info på side 48-49.

Vi 
anbefaler:

MULTIFUNKTIONEL - alt 

kan kombineres

Mange højder & bredder

direkte fra lager
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2510 mm
               Højder: 
               Se tabel

               Maskestørrelse: 
               50/200 mm

         Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO trend  
 med 1 eller 2 fløje.

Passende skydelåge se 
side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolpetypen 
A fås også til forankring.

Hjørnestolper og alternative
stolpetyper på side 40-42.

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

Afskærmning mod indblik 
& vind fra side 78.

når sikkerheden 
skal være i top

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder á 2,5 m      *vælg mellem MAX S = galvaniseret zink iht. DIN EN ISO 10244-2 eller MAX = galvaniseret zink iht. DIN EN ISO 1461

ANBEFALET STOLPE: 
Type A 60/40 mm 
med fladliste
og tilbehør.

System MAX

Ring og få

et godt tilbud

Tilbehør/indbliksafskærmning
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Gitterhegn med dobbelttråd MAX/MAX S* 8/6/8 mm 
Modellen MAX er velegnet til projekter, hvor belastningen er høj,
og der ønskes høj sikkerhed.

VARIO trend

 fås i 3 passende farver

 enkeltfløjet leveres i 8 bredder og 7 højder

 dobbeltfløjet leveres i 8 bredder og 7 højder

 180°-åbning af lågen

Nærmere info på side 50-51.

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
iht. DIN EN ISO 1461

630 ZD806
830 ZD808

1030 ZD810
1230 ZD812
1430 ZD814
1630 ZD816
1830 ZD818
2030 ZD820
2230 ZD822
2430 ZD824

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret tråd 
& pulverlakeret i  

RAL 6005 mosgrøn

630 ZD806SB
830 ZD808B*

1030 ZD810B*
1230 ZD812B*
1430 ZD814B*
1630 ZD816B*
1830 ZD818B*
2030 ZD820B*
2230 ZD822B*
2430 ZD824B*

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret tråd
& pulverlakeret i

RAL 7016 antracitgrå

630 ZD806SB7016
830 ZD808B7016*

1030 ZD810B7016*
1230 ZD812B7016*
1430 ZD814B7016*
1630 ZD816B7016*
1830 ZD818B7016*
2030 ZD820B7016*
2230 ZD822B7016*
2430 ZD824B7016*

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder á 2,5 m      *vælg mellem MAX S = galvaniseret zink iht. DIN EN ISO 10244-2 eller MAX = galvaniseret zink iht. DIN EN ISO 1461

MULTIFUNKTIONEL - alt 

kan kombineres

Mange højder & bredder

direkte fra lager

Vi 
anbefaler:
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2510 mm
               Højder: 
               Se tabel

               Maskestørrelse: 
               50/200 mm

         Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO 
 Residenz 
BARCELONA med med 1 
eller 2 fløje.
Passende skydelåge se
side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolpetypen 
A og XA fås også til forankring.

Hjørnestolper og alternative
stolpetyper på side 40-42.

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

Afskærmning mod indblik 
& vind fra side 78.

tidløs elegant 

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m

ANBEFALET STOLPE: 
Type A 60/40 mm 
med fladliste
und Tilbehør.

System BARCELONA

Model ROM

Ring og få

et godt tilbud

Tilbehør/indbliksafskærmning

Få
s 

og

så
 med cirkel-ornamenter 
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
iht. DIN EN ISO 1461

830 ZDSBA08
1030 ZDSBA10
1230 ZDSBA12

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 6005 mosgrøn

830 ZDSBA08B
1030 ZDSBA10B
1230 ZDSBA12B

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 7016 antracitgrå

830 ZDSBA08B7016
1030 ZDSBA10B7016
1230 ZDSBA12B7016

Pyntehegn Residenz BARCELONA 6/6/6 mm 
Modellen BARCELONA er et både moderne og eksklusivt
pyntehegn med rudeformede ornamenter i den øverste del.

VARIO Residenz BARCELONA

 fås i 3 passende farver

 enkeltfløjet leveres i 1 bredde og 3 højder

 dobbeltfløjet leveres i 1 bredde og 3 højder

 90°- eller 180°-åbning af lågen

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m                                                                    www.mogntotalservice.dk

Mange højder & bredder

direkte fra lager

Vi 
anbefaler:
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2510 mm
               Højder: 
               Se tabel

               Maskestørrelse: 
               50/200 mm

         Alternative låger

 Som standard fås 
 lågen VARIO 
 Residenz SYDNEY 
med 1 eller 2 fløje.

Passende skydelåge se 
side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolpetypen 
A og XA fås også til forankring.

Hjørnestolper og alternative
stolpetyper på side 40-42.

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

Afskærmning mod indblik 
& vind fra side 78.

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m 

ANBEFALET STOLPE: 
Type A 60/40 mm 
med fladliste
og tilbehør.

System SYDNEY

Ring og få

et godt tilbud

Residenzen
Tilbehør/indbliksafskærmning
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Pyntehegn Residenz SYDNEY 6/6/6 mm 
Modellen SYDNEY er et elegant men enkelt pyntehegn med 
en 200 mm høj gennemgående tremmebue af dobbelt tråd.

VARIO Residenz SYDNEY

 fås i 3 passende farver

 enkeltfløjet leveres i 1 bredde og 3 højder

 dobbeltfløjet leveres i 1 bredde og 3 højder

 90°- eller 180°-åbning af lågen

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
iht. DIN EN ISO 1461

806 ZDSSY08
1006 ZDSSY10
1206 ZDSSY12

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 6005 mosgrøn

806 ZDSSY08B
1006 ZDSSY10B
1206 ZDSSY12B

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 7016 antracitgrå

806 ZDSSY08B7016
1006 ZDSSY10B7016
1206 ZDSSY12B7016

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m                                                                    www.mogntotalservice.dk 

Mange højder & bredder

direkte fra lager

Vi 
anbefaler:
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2510 mm
               Højder: 
               Se tabel

               Maskestørrelse: 
               50/200 mm

         Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO 
 Residenz 
INNSBRUCK med 1 eller 
2 fløje.
Passende skydelåge se 
side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolpetypen 
A og XA fås også til forankring. 

Hjørnestolper og alternative 
stolpetyper på side 40-42.

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

Afskærmning mod indblik 
& vind fra side 78.

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m 

ANBEFALET STOLPE: 
Type A 60/40 mm 
med fladliste
og tilbehør.

System INNSBRUCK

Ring og få

et godt tilbud

Residenzen
Tilbehør/indbliksafskærmning
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
iht. DIN EN ISO 1461

806 ZDSIN08
1006 ZDSIN10
1206 ZDSIN12

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 6005 mosgrøn

806 ZDSIN08B
1006 ZDSIN10B
1206 ZDSIN12B

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 7016 antracitgrå

806 ZDSIN08B7016
1006 ZDSIN10B7016
1206 ZDSIN12B7016

Pyntehegn Residenz INNSBRUCK 6/6/6 mm 
De specielle 3 buer, som overlapper hinanden, har givet
Model INNSBRUCK sit navn.

VARIO Residenz INNSBRUCK

 fås i 3 passende farver

 enkeltfløjet leveres i 1 bredde og 3 højder

 dobbeltfløjet leveres i 1 bredde og 3 højder

 90°- eller 180°-åbning af lågen

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m                                                                   www.mogntotalservice.dk 

Mange højder & bredder

direkte fra lager

Vi 
anbefaler:
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2510 mm
               Højder: 
               Se tabel

               Maskestørrelse: 
               50/200 mm

         Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO 
 Residenz WIEN 
 med 1 eller 2 fløje.

Passende skydelåge
se side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolpetypen 
A og XA fås også til forankring.

Hjørnestolper og alternative
stolpetyper på side 40-42.

             Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

Afskærmning mod indblik 
& vind fra side 78.

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m

ANBEFALET STOLPE: 
Type A 60/40 mm 
med fladliste
og tilbehør.

System WIEN

Ring og få

et godt tilbud

Residenzen
Tilbehør/indbliksafskærmning
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 6005 mosgrøn

1006 ZDSWI10B
1406 ZDSWI14B
1606 ZDSWI16B

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 7016 antracitgrå

1006 ZDSWI10B7016
1406 ZDSWI14B7016
1606 ZDSWI16B7016

Pyntehegn Residenz WIEN 6/6/6 mm 
Modellen WIEN imponerer med sine overlappende buer med 
cirkel-ornamenter og pyntekugler nedenunder. 

VARIO Residenz WIEN

 fås i 3 passende farver

 enkeltfløjet leveres i 1 bredde og 3 højder

 dobbeltfløjet leveres i 1 bredde og 3 højder

 90°- eller 180°-åbning af lågen

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
iht. DIN EN ISO 1461

1006 ZDSWI10
1406 ZDSWI14
1606 ZDSWI16

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m                                                                   www.mogntotalservice.dk 

Mange højder & bredder

direkte fra lager

Vi 
anbefaler:
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2510 mm
               Højder: 
               Se tabel

         Alternative låger

 Som standard fås 
 lågen VARIO 
 Residenz exklusiv 
PARIS med 1 eller 2 fløje.

Passende skydelåge
se side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton  
 som standard. 
Stolperne af typen HPLP 
fås også til forankring.

                 Tilbehør

 Der skal bruges
 en specialtang 
 til monteringen.

Residenzen
exklusiv

m
it K

reis-Ornamenten & Zierkugeln
 e

rh
äl

tli
ch

Au

ch
 als Model LONDON

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m

ANBEFALET STOLPE: 
Type HPLP 70/40 mm 
og tilbehør.

System PARIS

Model LONDON

Ring og få

et godt tilbud

Få
s 

og
så

 m
ed

 cirkel-ornamenter & pyntekugler 
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & pulver-
lakeret i rust, fin struktur

808 ZDSPA08BROSTST
1008 ZDSPA10BROSTST

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & pulver-
lakeret i sølv, fin struktur

808 ZDSPA08BSILBST
1008 ZDSPA10BSILBST

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
iht. DIN EN ISO 1461

808 ZDSPA08
1008 ZDSPA10

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & pulver-
lakeret in RAL 7016 antracitgrå

808 ZDSPA08B7016
1008 ZDSPA10B7016

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & pulver-
lakeret i grafit, fin struktur

808 ZDSPA08BGRAPST
1008 ZDSPA10BGRAPST

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & pulver-
lakeret i jernglimmer, fin struktur

808 ZDSPA08BEIGLST
1008 ZDSPA10BEIGLST

Pyntehegn Residenz exklusiv PARIS 8/8/8 mm 
med snoet tråd 
Eksklusiv serie af pyntehegn med snoet tråd og smedejernslook. 
Supplerende til de rudeformede ornamenter i den øverste del, 
er model PARIS på midten udstyret med påsvejsede spydspidser 
på hver anden baluster, hvilket fuldender det klassiske design.  
Modellen LONDON har cirkel-ornamenter i den øverste del og 
pyntekugler i midten. 

VARIO Residenz exklusiv PARIS

 fås i 6 passende farver

 enkeltfløjet leveres i 1 bredde og 2 højder

 dobbeltfløjet leveres i 1 bredde og 2 højder

 90°- eller 180°-åbning af lågen

RAL 6005 mosgrøn på efterspørgsel.

Standard

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m                                                                    www.mogntotalservice.dk 

Vi 
anbefaler:
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               1914 mm
               Højder: 
               Se tabel

         Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO 
 Residenz klassik 
PISA med 1 eller 2 fløje.

Passende skydelåge
se side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolpetypen 
P-fix fås også til forankring. 

Hjørnestolpe og alternative 
stolpetyper på side 40-42.

                 Tilbehør

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

Residenzen
klassik

U-profil
20 x 9 mm

ANBEFALET STOLPE: 
Type P-fix 60/40 mm 
med profilliste 
og tilbehør.

System PISA

Ring og få

et godt tilbud

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2 m

6mm

lodrette 
runde 

balustre
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Pyntehegn Residenz klassik PISA med U-profil
Pyntehegnmodellen PISA med kryds-ornamenter er en af fire modeller 
i serien Residenzen klassik, som er fremstillet med lodrette runde 
balustre (Ø 6 mm).  Disse runde balustre er forbundet med hinanden 
vandret ved hjælp af U-profiler.

VARIO Residenz klassik PISA

 fås i farven antracitgrå

 enkeltfløjet leveres i 1 bredde og 2 højder

 dobbeltfløjet leveres i 1 bredde og 2 højder

 90°- eller 180°-åbning af lågen

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret
810 ZDSPI08

1010 ZDSPI10

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & pulver-
lakeret i RAL 7016 antracitgrå

810 ZDSPI08B7016

1010 ZDSPI10B7016

Vi 
anbefaler:

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2 m                                                                    www.mogntotalservice.dk 
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        Mål enkeltelement

               Bredde: 
               1914 mm
               Højder: 
               Se tabel

Residenzen
klassik

ANBEFALET STOLPE: 
Type P-fix 60/40 mm 
med profilliste
og tilbehør.

System TURIN

    Balustertykkelse (mm)

U-profil
20 x 9 mm

Ring og få

et godt tilbud

         Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO 
 Residenz klassik 
TURIN med 1 eller 2 fløje.

Passende skydelåge
se side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolpetypen 
P-fix fås også til forankring. 

Hjørnestolpe og alternative 
stolpetyper på side 40-42.

                 Tilbehør

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2 m

6mm

lodrette 
runde 

balustre
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Pyntehegn Residenz klassik TURIN med U-profil
Pyntehegnet, model TURIN med rudeformede ornamenter er en af fire 
modeller i serien Residenzen klassik, som er fremstillet med lodrette 
runde balustre (Ø 6 mm). Disse runde balustre er forbundet med
hinanden vandret ved hjælp af U-profiler.

VARIO Residenz klassik TURIN

 fås i farven antracitgrå

 enkeltfløjet leveres i 1 bredde og 2 højder

 dobbeltfløjet leveres i 1 bredde og 2 højder

 90°- eller 180°-åbning af lågen

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret
810 ZDSTU08

1010 ZDSTU10

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & pulver-
lakeret i RAL 7016 antracitgrå

810 ZDSTU08B7016

1010 ZDSTU10B7016

Vi 
anbefaler:

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2 m                                                                    www.mogntotalservice.dk 
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2058 mm
               Højder: 
               Se tabel

Residenzen
klassik

U-profil
20 x 9 mm

ANBEFALET STOLPE: 
Type P-fix 60/40 mm 
med profilliste
og tilbehør.

System FLORENZ

Ring og få

et godt tilbud

         Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO 
 Residenz klassik 
FLORENZ med 1 eller 2 fløje. 

Passende skydelåge
se side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolpetypen 
P-fix fås også til forankring.

Hjørnestolper og alternative
stolpetyper på side 40-42.

                 Tilbehør

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2 m

8mm

kvadratiske 
lodrette 
balustre
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Pyntehegn Residenz klassik FLORENZ med U-profil
Pyntehegnmodellen FLORENZ med cirkel-ornamenter er en af seks 
modeller i serien Residenzen klassik, som er fremstillet med kvadratiske
lodrette balustre (Ø 8 mm). Disse vertikale balustre er forbundet med
hinanden vandret ved hjælp af U-profiler.

VARIO Residenz klassik FLORENZ

 fås i farven antracitgrå

 enkeltfløjet leveres i 1 bredde og 1 højde

 dobbeltfløjet leveres i 1 bredde og 1 højde

 90°- eller 180°-åbning af lågen

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 950 ZDSFL10

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & pulver-
lakeret i RAL 7016 antracitgrå

950 ZDSFL10B7016

Vi 
anbefaler:

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2 m                                                                    www.mogntotalservice.dk 
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2058 mm
               Højder: 
               Se tabel

   

U-profil
20 x 9 mm

ANBEFALET STOLPE: 
Type P-fix 60/40 mm 
med profilliste
og tilbehør.

System VENEDIG

Residenzen
klassik Ring og få

et godt tilbud

         Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO 
 Residenz klassik 
VENEDIG med 1 eller 2 fløje.  

Passende skydelåge
se side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolpetypen 
P-fix fås også til forankring.

Hjørnestolper og alternative
stolpetyper på side 40-42.

                 Tilbehør

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2 m

8mm

kvadratiske 
lodrette 
balustre
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Pyntehegn Residenz klassik VENEDIG med U-profil
Pyntehegn VENEDIG med rudeformede ornamenter og
spidser er en af modellerne med kvadratiske lodrette balustre 
(Ø 8 mm), som er forbundet med hinanden vandret ved hjælp af 
U-profiler.

VARIO Residenz klassik VENEDIG

 fås i farven antracitgrå

 enkeltfløjet leveres i 1 bredde og 1 højde

 dobbeltfløjet leveres i 1 bredde og 1 højde

 90°- eller 180°-åbning af lågen

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 950 ZDSVE10

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & pulver-
lakeret i RAL 7016 antracitgrå

950 ZDSVE10B7016

Vi 
anbefaler:

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2 m                                                                    www.mogntotalservice.dk 
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2058 mm
               Højder: 
               Se tabel

      

U-profil
20 x 9 mm

8mm

kvadratiske 
lodrette 
balustre

ANBEFALET STOLPE: 
Type P-fix 60/40 mm 
med profilliste
og tilbehør.

System MAILAND

Residenzen
klassik Ring og få

et godt tilbud

         Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO 
 Residenz klassik 
MAILAND med 1 eller 2 fløje. 

Passende skydelåge
se side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton som  
 standard. Stolpetypen 
P-fix fås også til forankring.

Hjørnestolper og alternative
stolpetyper på side 40-42.

                 Tilbehør

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2 m
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Pyntehegn Residenz klassik MAILAND med U-profil
Pyntehegnet, model MAILAND med kryds-ornamenter og spidser i 
øverste del, er en af modellerne i serien Residenzen klassik, som er 
fremstillet af kvadratiske lodrette balustre (Ø 8 mm), som er forbundet 
med hinanden vandret ved hjælp af U-profiler.

VARIO Residenz klassik MAILAND

 fås i farven antracitgrå

 enkeltfløjet leveres i 1 bredde og 1 højde

 dobbeltfløjet leveres i 1 bredde og 1 højde

 90°- eller 180°-åbning af lågen

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 950 ZDSMA10

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & pulver-
lakeret i RAL 7016 antracitgrå

950 ZDSMA10B7016

Vi 
anbefaler:

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2 m                                                                    www.mogntotalservice.dk 
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    Balustertykkelse (mm)         Mål enkeltelement

 Højde:
 på efterspørgsel 
 Bredde:
 på efterspørgsel
 
 Balusterafstand:
 132 mm

         Alternative låger

 Som standard fås 
 lågen VARIO 
 Residenz premium 
BERLIN med 1 eller 2 fløje.

Passende skydelåge se 
side 58-63.

                 Tilbehør

 Passende tilbehør
 på side 100.

Residenzen
premium

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton  
 som standard. 
Stolpetypen RP fås
også til forankring.

ANBEFALET STOLPE: 
Type RP 60/60 mm 
med adapter 
og tilbehør.

System BERLIN
Fås også uden spidser

(model ERFURT)

eller med buer 

(model GERA)

12mm

25 x 5 mm

Ring og få

et godt tilbud
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Smedejernshegn Residenz premium BERLIN 
Diskret elegance er kendetegnet for model BERLIN,
der har et smukt retlinjet design. Den øverste afslutning
har smedede, pileformede pyntespidser. BERLIN følger 
således Bauhaus-tankegangens tradition fra starten af 
1920’erne, hvor formsproget blev reduceret til det væsentlige.

VARIO Residenz premium BERLIN

 fås i farven DB 703 jernglimmer

 vist i højden 1000 mm

 enkelt- eller dobbeltfløjet

 180°-åbning af lågen

Overflade/farve Bredde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

DB 703 jernglimmer

Bredder og højder 
på efterspørgsel.

Vi 
anbefaler:



30 www.mogntotalservice.dk                                                                                                        Der tages forbehold for ændringer og fejl.

System WEIMAR

    Balustertykkelse (mm)          Alternative låger

 Som standard fås 
 lågen VARIO 
 Residenz premium 
WEIMAR med 1 eller 2 fløje.

Passende skydelåge
se side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton  
 som standard. 
Stolpetypen RP fås
også til forankring.

                 Tilbehør

 Passende tilbehør
 på side 100.

        Mål enkeltelement

 Højde:
 på efterspørgsel 
 Bredde:
 på efterspørgsel
 
 Balusterafstand:
 132 mm

ANBEFALET STOLPE: 
Type RP 60/60 mm 
med adapter
og tilbehør.

Fås også med 

spidser (model 

SCHWERIN) 

12mm

25 x 5 mm

Residenzen
premium Ring og få

et godt tilbud
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Smedejernshegn Residenz premium WEIMAR 
Der er kun ændret få detaljer ved modellen WEIMAR, men alligevel 
har den et helt andet udtryk. Lige under den enkle afslutning foroven 
er der indsat cirkelelementer af smedet fladstål, som fanger øjet.

VARIO Residenz premium WEIMAR

 fås i farven DB 703 jernglimmer

 vist i højden 1000 mm

 enkelt- eller dobbeltfløjet

 180°-åbning af lågen

Overflade/farve Bredde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

DB 703 jernglimmer

Bredder og højder 
på efterspørgsel.

Vi 
anbefaler:
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    Balustertykkelse (mm)          Alternative låger

 Som standard fås 
 lågen VARIO 
 Residenz premium 
DRESDEN med 1 eller 2 fløje.  

Passende skydelåge
se side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper til  
 støbning i beton  
 som standard. 
Stolpetypen RP fås
også til forankring.

                 Tilbehør

 Passende tilbehør
 på side 100.

        Mål enkeltelement

 Højde:
 på efterspørgsel 
 Bredde:
 på efterspørgsel
 
 Balusterafstand:
 132 mm

ANBEFALET STOLPE: 
Type RP 60/60 mm 
med adapter
og tilbehør.

System DRESDEN
Fås også med 

buer (model 

CHEMNITS)

12mm

25 x 5 mm

Residenzen
premium Ring og få

et godt tilbud
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Smedejernshegn Residenz premium DRESDEN 
Modellen DRESDEN er beviset på mangfoldigheden inden 
for traditionel håndværkskunst. Placeringen af de smedede
pyntespidser i den nederste halvdel giver hegnet ekstra 
”visuel tyngde”

VARIO Residenz premium DRESDEN

 fås i farven DB 703 jernglimmer

 vist i højden 850 mm

 enkelt- eller dobbeltfløjet

 180°-åbning af lågen

Overflade/farve Bredde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

DB 703 jernglimmer

Bredder og højder 
på efterspørgsel.

Vi 
anbefaler:
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System LEIPZIG

Smedejernshegn Residenz premium LEIPZIG 

 fås i farven DB 703 jernglimmer

 vist i højden 1000 mm

 passende fløjlåge enkelt- eller dobbeltfløjet

 180°-åbning af lågen

Fås også med 

buer model 

EISENACH

Residenzen
premium Ring og få

et godt tilbud
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System POTSDAM

Smedejernshegn Residenz premium POTSDAM 

 fås i farven DB 703 jernglimmer

 vist i højden 1000 mm

 passende fløjlåge enkelt- eller dobbeltfløjet

 180°-åbning af lågen

Model ROSTOCK

Ring og få

et godt tilbud

Få
s o

gså med lige kant 
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System DAVOS

Residenzen
select

m
it K

reis-Ornamenten & Zierkugeln
 e

rh
äl

tli
ch

Au

ch
 als Model LONDON

eller med pyramider (model Z

ÜRIC
H

)

    Balustertykkelse (mm)          Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO 
 Residenz select 
DAVOS med 1 eller 2 fløje. 
 
Passende skydelåge se 
side 58-63.

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper  
 til støbning i beton  
 som standard.

                 Tilbehør

 Passende tilbehør
 på side 100.

        Mål enkeltelement

 Højde:
 Se tabel
 Bredde:
 lbd. meter 
 indtil 2 m  
 Balusterafstand:
 112 mm

15 x 15 mm

25 x 25 mm

Ring og få

et godt tilbud

Få
s 

og
så

 m

ed
 spidser (model ZERM

ATT
) 
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Metalhegn Residenz select DAVOS 
De tre modeller i serien Residenzen select adskiller sig først og 
fremmest fra hinanden pga. de forskellige designs i hegnets øverste  
del – ZERMATT har spidser, DAVOS har kugler og ZÜRICH har 
pyramider. 

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

DB 703 jernglimmer

1000

MZRSDA...
1200

1500

1800

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

DB 703 jernglimmer

1000

MZRSZE...
1200

1500

1800

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

DB 703 jernglimmer

1000

MZRSZU...
1200

1500

1800

Model ZÜRICH

Model ZERMATT

Model DAVOS

Model ZERMATT

Model ZÜRICH

Fås også som fløjlåge 

VARIO Residenz select
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System BOSTON

Designhegn

m
it K

reis-Ornamenten & Zierkugeln
 e

rh
äl

tli
ch

Au

ch
 als Model LONDON

Model MIAMI

   Lameltykkelse (mm)          Alternative låger

 Som standard fås  
 lågen VARIO 
 Designtor BOSTON 
med 1 eller 2 fløje.  

         Alternative stolper

 Vi leverer stolper  
 til støbning i beton  
 som standard.

                 Tilbehør

 Passende tilbehør
 på side 100.

        Mål enkeltelement

 Højde:
 Se tabel
 Bredde:
 lbd. meter 
 indtil 2 m
 Lamelhøjde:
 200 mm

21 mm

Ring og få

et godt tilbud

Få
s o

gs
å med smalle stållameller 
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Designhegn Model BOSTON med stållameller 
Modellen BOSTON, som afskærmer mod indblik (brede lameller 
200 mm med sprækker til at kigge ud) og MIAMI (smalle lukkede 
lameller 110 mm) kombinerer begge sikkerhed med flot stil på en 
funktionel måde. De vandrette lameller på disse modeller er nærmest 
utransparente og afskærmer således mod nysgerrige blikke udefra 
samtidig med, at de giver sikkerhed for mennesker og dyr. De 
afbrudte lameller giver alligevel en lethed, som er karakteristisk for 
den unikke og moderne stil, som vores hegn BOSTON og MIAMI er 
kendetegnet ved.

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

DB 703 jernglimmer

1000

DZBO...
1210

1420

1840

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

DB 703 jernglimmer

1000

DZMI...
1210

1420

1840

Model MIAMI

Model BOSTON

Model MIAMI
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Hos os finder du altid en passende stolpe
Uanset om du har en skrånende grund eller ønsker at forskønne din stolpe med en 
afdækningsliste  – det klarer vi. Stolpetyperne 1 til 5 fås til hegnhøjderne 630 til 2430 mm.
Vi producerer også stolper efter mål. Passende tilbehør finder du på side 100.

1. Stolpe type A 

 60/40 mm 

 med fladliste 

 inkl. tilbehør

Hjørnestolpe 
type A 

 60/60 mm 

7. Stolpe type XA 

 60/40 mm

 med alu. stolpehat

 med profilliste

 med holder af
       aluminium

 inkl. tilbehør 

Hjørnestolpe 
type XA 

 60/60 mm

3. Stolpe type PM 

 60/40 mm 

 med små plader 
       af rustfrit stål 

 inkl. tilbehør 

Hjørnestolpe 
type PM

 60/60 mm

4. Stolpe type PMS 

 60/40 mm 

 med 
      sommerfuglebeslag

 inkl. tilbehør 

Hjørnestolpe 
type PMS 

 60/60 mm

5. Stolpe type P-fix

 60/40 mm 

 med profilliste 

 inkl. tilbehør

Hjørnestolpe 
type P-fix 

 60/60 mm

Oversigt stolper
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6. Stolpe type U 

 60/40 mm 

 med U-bøjler 

 inkl. tilbehør 

8. Stolpe type HPLP 

 70/40 mm

 til pyntehegn    
       PARIS og LONDON

 inkl. tilbehør

 til montering skal     
       bruges en 
       specialnøgle

Stolpe type HP 

 inkl. tilbehør

9. Stolpe til Residenzen premium

 60/60 mm, 80/80 mm, 100/100 mm

 til smedejernshegn 

 med adapter 

 inkl. tilbehør

Stolpe til Residenzen select 

 60/60 mm

 til metalhegn

 inkl. tilbehør

Stolpe til Designzäune 

 80/80 mm, 100/100 mm, 120/120 mm

 til designhegn

 inkl. tilbehør

2. Stolpe type A80 

 80/40 mm

 til indbliksafskærmning 

 med fladliste 

 inkl. tilbehør 

Ring og få

et godt tilbud
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Stolpetype
Hegn model

A XA P-fix PM PMS A80 U HP HPLP RP MZ DZ A
Hjørnestolpe

XA
Hjørnestolpe

P-fix
Hjørnestolpe

PM
Hjørnestolpe

PMS
Hjørnestolpe

Standardhegn, 
dobbelttråd

MORITZ 6/5/6*             
MAX 8/6/8*             

Residenzen
Pyntehegn,
dobbelttråd

BARCELONA 6/6/6*            
ROM 6/6/6*            
SYDNEY 6/6/6*            
INNSBRUCK 6/6/6*            
WIEN 6/6/6*            

Residenzen exklusiv 
Pyntehegn,
snoet tråd 

PARIS 8/8/8*     
LONDON 8/8/8*     

Residenzen klassik
Pyntehegn, 
U-profil 20 x 9 mm,
firkantet tråd 8 mm

FLORENZ / TIVOLI         
VENEDIG / CAPRI         
MAILAND / NEAPEL         

Residenzen 
premium 
Smedejernshegn

BERLIN / GERA 
WEIMAR / SCHWERIN 
DRESDEN / CHEMNITZ 
LEIPZIG / EISENACH 
POTSDAM / ROSTOCK 
ERFURT 

Residenzen select 
Metalhegn

DAVOS 
ZÜRICH 
ZERMATT 

Designhegn,
stållameller

BOSTON 
MIAMI 

Oversigt stolper - Guide til at vælge den rigtige stolpe

www.mogntotalservice.dk                                                                   Vi tager forbehold for ændringer og fejl.      * trådtykkelse (mm) 
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Fodplader til forankring uden støbning i beton
Som standard kan alle hegnstolper i vores sortiment forlænges, 
så de kan monteres i et betonfundament. Om nødvendigt kan 
hegnstolperne også forankres på stabile betonmure eller betonflader 
ved brug af vores hegnstolper i den korte udgave. I den forbindelse 
anbefaler vi adapteren ”fodplade” eller ”fodpladevinkel” og til 
fastgørelse vores boltanker i henhold til nedenstående billede.

Fodplademodeller & -adaptere

Skal blot skubbes i 

og fastgøres med 

hegnmonteringsskrue!

Fodplade Universal højde 300 mm, 
bundplade 150x100x6 mm, til 
stolpetype A, PM, U og JUMBO 

ZP50U...

Fodplade højde 200 mm, bundplade 
120x120x6mm, til hjørnestolpetype Q 
60x60 mm 

ZP50QE

Fodplade højde 595 mm, bundplade 
200x200x10mm, til lågestolpe 
80x80 mm

ZP50ZG80

Fodplade Universal højde 460 mm, 
bundplade 120x100x10mm, til alle 
Gabion-systemer

GZUBFUSSPLATTE

Fodplade højde 350 mm, bundplade 
150x100x6 mm, til stolpetype A og 
PM 

ZP50A

Fodplade indbliksafskærmning højde 
490 mm, bundplade 150x150x10mm, 
til stolpetype A og PM

ZP50ZBD...

Fodplade vinkel Universal højde 
300 mm, bundplade 100x95x6mm, 
til stolpetype A, PM og U

ZP51U...

Stolpefundament længde 500 mm, 
firkantrør 70x50x3 mm, til stolpe 
60x40 mm

ZP55

Indstiksadapter til hegnstolpefor-
længer, rør 55x35x300 mm, opslidset 
til stolpe 60x40 mm

ZPÜAG

Stolpeforstærkning, galvaniseret, 
mål: 1200x54x35 mm

ZPVU12S

Fodplade højde 490 mm, bundplade 
150x150x10mm, til stolpetype GDPS

ZP508040

Fodplade vinkel højde 350 mm, 
bundplade 100x95x6mm, til 
stolpetype A

ZP51A

Fodplade højde 500 mm, bundplade 
150x100x6mm, til stolpetype HP

ZP50HPL

Fodplade vinkel Universal højde 
215mm, bundplade 100x95x6mm, 
til hældninger 60x40 mm

ZP51UV

Fodplade Universal-murværk højde 
300 mm, bundplade 150x80x6mm, 
til stolpetype A, PM og U

ZP50UM

Fodplade Universal højde 215 mm, 
bundplade 150x100x6mm, til 
hældninger 60x40 mm

ZP50UV

Fodplade – adapter – forlænger

Ring og få

et godt tilbud
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Her finder du en samlet oversigt over vores store udbud af indgangslåger,
der starter ved begyndermodellen ”VARIO”, som ligger i den lavere prisende og slutter ved den 
specialfremstillede model med to låger eller skydelåge.  Vi kan producere lige den låge, du ønsker.

Fløjlåge VARIO pro
Produceres efter ordre.

Pynte-Fløjlåge VARIO Residenzen
enkelt- eller dobbeltfløjet U-rammelåge 
40/40 mm, fås så den passer til alle 
pynteserierne.

Fløjlåge VARIO trend 8/6/8*
enkelt-eller dobbeltfløjet rørrammelåge 
60/40 mm skydelåge.

Fløjlåge VARIO compact 6/5/6*
enkelt- eller dobbeltfløjet 
rørrammelåge 40/40 mm, vælg mellem 
90°- eller 180°-åbning af lågen.

Fløjlåge 
VARIO light 8/6/8*
enkeltfløjet 
Trådgitterlåge

Pyntelåge
De klassiske

Multitalent
Skydelåge V-Star F60
med eller uden motor, fyldning MAX 8/6/8 mm 
eller passende til pynteserierne.

Mange højder & bredder

hurtig levering

Oversigt låger
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Låge model
Hegn model

V. light 
enkeltfløjet

V. compact
enkeltfløjet

V. compact 
dobbeltfløjet

Pyntelåge**
enkeltfløjet

Pyntelåge**
dobbeltfløjet

V. trend
enkeltfløjet

V. trend 
dobbeltfløjet

V. pro
enkeltfløjet

V. pro 
dobbeltfløjet

Skydelåge**
V-Star F60

Standardhegn, 
dobbelttråd

MORITZ 6/5/6*        
MAX 8/6/8*        

Residenzen
Pyntehegn,
dobbelttråd

BARCELONA 6/6/6*     
ROM 6/6/6*     
SYDNEY 6/6/6*     
INNSBRUCK 6/6/6*     
WIEN 6/6/6*     

Residenzen exklusiv 
Pyntehegn,
snoet tråd 

PARIS 8/8/8*     
LONDON 8/8/8*     

Residenzen klassik
Pyntehegn, 
U-profil 20 x 9 mm,
firkantet tråd 8 mm

FLORENZ / TIVOLI     
VENEDIG / CAPRI     
MAILAND / NEAPEL     

Residenzen 
premium 
Smedejernshegn

BERLIN / GERA     
WEIMAR / SCHWERIN     
DRESDEN / CHEMNITZ     
LEIPZIG / EISENACH     
POTSDAM / ROSTOCK     
ERFURT     

Residenzen select 
Metalhegn

DAVOS  
ZÜRICH  
ZERMATT  

Designhegn,
stållameller

BOSTON  
MIAMI  

Vi tager forbehold for ændringer og fejl.      * trådtykkelse (mm)      ** fås med passende fyldning                                                                  www.mogntotalservice.dk

Ring og få

et godt tilbud
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Fløjlåge VARIO light

      Fyldning låge (mm)         Mål enkeltelement

               Indvendigt mål*: 
               960 mm
               Højder: 
               Se tabel

               Maskestørrelse: 
               50/200 mm

   Passende hegnsystemer

 Som standard fås  
 gitterhegnet med 
 dobbelttråd, model 
MAX i samme trådtykkelse 
8/5/8 mm.  

Alternative hegn fra side 4.

              Lågestolpe

 Som standard
 leverer vi stolper
 til støbning i beton
Lågestolpe fås også til 
forankring.

      Hegnsbeslag/motor

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

let & 
lav pris 

www.mogntotalservice.dk                                                                   Vi tager forbehold for ændringer og fejl.             * indvendigt mål = afstand mellem stolperne

Ring og få

et godt tilbud
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret

630 ZG9006
830 ZG9008

1030 ZG9010
1230 ZG9012
1430 ZG9014
1630 ZG9016
1830 ZG9018
2030 ZG9020

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 6005 mosgrøn

630 ZG9006B
830 ZG9008B

1030 ZG9010B
1230 ZG9012B
1430 ZG9014B
1630 ZG9016B
1830 ZG9018B
2030 ZG9020B

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 7016 antracitgrå

630 ZG9006B7016
830 ZG9008B7016

1030 ZG9010B7016
1230 ZG9012B7016
1430 ZG9014B7016
1630 ZG9016B7016
1830 ZG9018B7016
2030 ZG9020B7016

Trådgitter-fløjlåge VARIO light 8/6/8 mm, 
enkeltfløjet inkl. lågestolpe 60/40 mm
Modellen VARIO light, med en lågeåbning på 90°, er en let og filigran 
hegnslåge, som supplerer vores gitterhegn med dobbelttråd perfekt.
Den leveres med stabile stolper, aluminiumsdørgreb, rørrammelås til 
profilcylinder og justerbare hængselophæng.

Vi tager forbehold for ændringer og fejl.             * indvendigt mål = afstand mellem stolperne                                                                   www.mogntotalservice.dk

Mange højder 

hurtig levering
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Fløjlåge VARIO compact

      Fyldning låge (mm)         Mål enkeltelement

 Indvendigt mål*: 
 Enkeltfløjet fra 
 1.000 mm, dobbelt- 
 fløjet fra 1.960 mm
 Højder: Se tabel
             Maskestørrelse: 
             50/200 mm

   Passende hegnsystemer

 Som standard fås 
 gitterhegnet med 
 dobbelttråd, model 
MORITZ i samme trådtykkelse 
6/5/6 mm. 

Alternative hegn fra side 4.

       Lågestolpe/adapter

 Som standard
 leverer vi stolper til         
  støbning i beton. 
Fodpladeadapter til forankring 
kan leveres.

med 90°- eller 
180°-åbning af låge

18
0°

90
°

     Hegnsbeslag/motor

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

Motoriserede låger på 
side 57.

Fås i 4 forskellige 

indvendige mål

MULTIFUNKTIONEL - alt 

kan kombineres

Ring og få

et godt tilbud

www.mogntotalservice.dk                                                                   Vi tager forbehold for ændringer og fejl.           * indvendigt mål = afstand mellem stolperne
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret

800 ZTVC11008

1000 ZTVC11010

1200 ZTVC11012

1400 ZTVC11014

1600 ZTVC11016

1800 ZTVC11018

2000 ZTVC11020

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 6005 mosgrøn

800 ZTVC11008B

1000 ZTVC11010B

1200 ZTVC11012B

1400 ZTVC11014B

1600 ZTVC11016B

1800 ZTVC11018B

2000 ZTVC11020B

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 7016 antracitgrå

800 ZTVC11008B7016

1000 ZTVC11010B7016

1200 ZTVC11012B7016

1400 ZTVC11014B7016

1600 ZTVC11016B7016

1800 ZTVC11018B7016

2000 ZTVC11020B7016

Rørramme-fløjlåge VARIO compact 40/40 mm, 
enkeltfløjet inkl. lågestolpe 80/80 mm
Lågeserien VARIO compact er et godt alternativ til serien VARIO light.  
Lågen blev udviklet på grund af den store efterspørgsel efter en løsning 
til industriel brug og en lettere låge til privat brug. Den egner sig både til 
private og industri.  Vælg mellem 90°- oder 180°-åbning af lågen.

Fås i 3 forskellige 

indvendige mål

Fås også som fløjlåge VARIO uno 

med 60/60 mm lågestolper, færdig-

pakket og levering direkte fra lager!

Vi tager forbehold for ændringer og fejl.           * indvendigt mål = afstand mellem stolperne                                                                   www.mogntotalservice.dk

Mange højder 

hurtig levering
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Fløjlåge VARIO trend

      Fyldning låge (mm)         Mål enkeltelement

 Indvendigt mål*: 
 Enkeltfløjet fra 
 1.000 mm, dobbelt- 
 fløjet fra 1.970 mm
 Højder: Se tabel
             Maskestørrelse: 
             50/200 mm

   Passende hegnsystemer

 Som standard fås  
 gitterhegnet med 
 dobbelttråd, model 
MAX i samme trådtykkelse 
8/5/8 mm. 

Alternative hegn fra side 4.

              Lågestolpe

 Som standard
 leverer vi stolper
 til støbning i beton.

universel &
multifunktionel

    Hegnsbeslag/motor

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

Låger med automatik. 
På side 57.

Kan også leveres som 

trefløjet portanlæg
LOCINOX 

lukketeknik

MULTIFUNKTIONEL - alt 

kan kombineres

Ring og få

et godt tilbud

www.mogntotalservice.dk                                                                   Vi tager forbehold for ændringer og fejl.                  * indvendigt mål = afstand mellem stolperne
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret

800 ZTV11008

1000 ZTV11010

1200 ZTV11012

1400 ZTV11014

1600 ZTV11016

1800 ZTV11018

2000 ZTV11020

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 6005 mosgrøn

800 ZTV11008B

1000 ZTV11010B

1200 ZTV11012B

1400 ZTV11014B

1600 ZTV11016B

1800 ZTV11018B

2000 ZTV11020B

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 7016 antracitgrå

800 ZTV11008B7016

1000 ZTV11010B7016

1200 ZTV11012B7016

1400 ZTV11014B7016

1600 ZTV11016B7016

1800 ZTV11018B7016

2000 ZTV11020B7016

Rørramme-fløjlåge VARIO trend 60/40 mm, 
enkeltfløjet inkl. lågestolpe 80/80 mm
Den multifunktionelle rørrammelåge VARIO trend (60x40 mm) kan 
købes som enkelt-, dobbelt- eller trefløjet udgave og er kendetegnet 
ved sit fleksible modulsystem. Anslags- og låsesystem (beslag-
system) muliggør en 180°-åbning.

Fås i 8 forskellige 

indvendige mål

Mange højder & bredder

hurtig levering

Vi tager forbehold for ændringer og fejl.                  * indvendigt mål = afstand mellem stolperne                                                                   www.mogntotalservice.dk
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Fløjlåge VARIO secret

      Fyldning låge

                 Elegant 
     HPL-fyldning

        Mål enkeltelement

               Indvendigt mål*: 
               1.090 mm
               Højder: 
               Se tabel

   Passende hegnsystemer

 Som standard fås  
 gitterhegnet med 
 dobbelttråd, model 
MAX i trådtykkelsen 8/6/8 mm.

Alternative hegnsystemer
fra side 4.

              Lågestolpe

 Som standard
 leverer vi stolper
 til støbning i beton

diskret elegance 
      Hegnsbeslag/motor

 Hegnsbeslag
 osv. på side 56.

Afskærmning mod indblik 
& vind fra side 78.
Motoriserede låger på 
side 57. 

Ring og få

et godt tilbud

www.mogntotalservice.dk                                                                   Vi tager forbehold for ændringer og fejl.                            * indvendigt mål = afstand mellem stolperne
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 7016 antracitgrå

1000 ZTVS11210B7016

1200 ZTVS11212B7016

1400 ZTVS11214B7016

1600 ZTVS11216B7016

1800 ZTVS11218B7016

Rørramme-fløjlåge VARIO secret 60/40 mm, 
enkeltfløjet inkl. lågestolpe 80/80 mm und HPL-Füllung
Modellen VARIO secret overbeviser med sine fuldstændig utransparente 
fløje og et tiltalende udseende samt den store alsidighed i forbindelse 
med vores anerkendte Trend-anslagssystem (180°-åbning).
Dette system er kendetegnet ved sine mange forskellige indstillings-
muligheder. Det er både muligt at indstille hældningvinkel, højde og
afstanden mellem stolperne.  På den måde opnår vi en høj grad af 
fleksibilitet ifm. montering og resten af lågens levetid.
Lågens fyldning er lavet af et HPL-element (High Pressure Laminate), 
som er ekstremt vejrbestandigt og miljøvenligt. Desuden er materialet 
modstandsdygtigt og nemt at rengøre.

Fås også som 2-fløjet 

låge eller skydelåge!

Vi tager forbehold for ændringer og fejl.                            * indvendigt mål = afstand mellem stolperne                                                                   www.mogntotalservice.dk
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Fløjlåge VARIO pro

produceres
efter ordre Ring og få

et godt tilbud
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Fløjlåge VARIO pro

 rørrammelåge

 specialfremstilles efter kundens ønsker

 enkelt- dobbelt- eller trefløjet

 180°-åbning af lågen

 stort udvalg af ekstra tilbehør fx. 
      sikkerhedsplade ved håndtag

Tilbehør:

enkeltfløjet dobbeltfløjet

DIN venstre – venstre udad

DIN højre – venstre einwärts

DIN højre – højre udad

DIN venstre – højre einwärts

inde

ude

inde

ude

inde

ude

inde

ude

inde

ude

inde

ude

inde

ude

inde

ude

Artikelbeskrivelse Art.-nr.

Hældningsbeslag til låge til indkørsler med moderat stigning ZTZUBSTB
Svejset liste med tænder (lbd. m) ZTZL6
Dobbelthængsler forstærkede mod hærværk ZTZUBDGV
Rørtværsnit fås forstærket mod hærværk på forespørgsel ZTZUBRV
Sikkerhedsplade ved håndtag ZTZUBDGS
Dobbeltlukning til brandvæsenet ZTZUBDSF
Elektrisk lågeåbner ZTZUBETO
Rørrammedørlukker ZTZUBTS
Integreret elektrisk motor ZTVEI
Inspektionsåbninger i stolpe ZTZUBRKP
Nøgleboks i stolpe ZTZUBFTP
Påsvejset hegnsprofil på en side ZTSZA6
Påsvejset hegnsprofil på begge sider ZTSZA62
Ekstreme specialstørrelser ZTES
Lågemoduler til store fløje, som kan skrues ovenover hinanden ZTSUV
Dobbelt klapfløj, når opstillingspladsen er trang ZTSDKF
Asymmetriske størrelseskombinationer efter mål ZTSAS
Fløje fremstillet som parallelogram til skrånende terræn ZTSPGS
Lågefyldning med indbliksafskærmningsplade ZTOFSB
Lågefyldning med rektangler ZTOFVKS
Lågeblad forberedt til individuel fyldning ZTOIFV
Pyntehegnfyldning til VARIO pro enkeltfløjet op til 1230 mm højde ZTOF1  
Pyntehegnfyldning til VARIO pro dobbeltfløjet op til 1230 mm højde ZTOF2
Pyntehegnfyldning til VARIO pro enkeltfløjet op til 1430 mm højde ZTOF3
Pyntehegnfyldning til VARIO pro dobbeltfløjet op til 1430 mm højde ZTOF4

Kontakt os gerne!

Lågeanslag:
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Hegnsbeslag

Hegnsbeslag - type UL
Det individuelt justerbare hegns-
beslag af typen UL er en videreud-
vikling af den måde, man fastgør 
gitterhegnselementer til en stolpe 
på. Via profilskinnens bøjede del 
er det muligt at montere gitter-
måtten i en vinkel på +45° til -45°. 
Det er ligeledes nemt at korrigere 
for mindre flugtafvigelser

Hegnsbeslag - type WL
Vinkellisten kan anvendes fleksibelt 
til alle retninger og har i monteret 
tilstand samme udseende som 
hegnstolpen af typen A.
Beslaget er både nemt at montere 
som vægbeslag og som hegnsbeslag 
på lågestolpen.

Farve Bredde (mm) Artikelnr.

Pulverlakeret 
i RAL 7016 
Antracitgrå

640 PZVE106B7016
840 PZVE108B7016

1040 PZVE110B7016
1240 PZVE112B7016
1440 PZVE114B7016
1640 PZVE116B7016
1840 PZVE118B7016
2040 PZVE120B7016
2240 PZVE122B7016
2440 PZVE124B7016

Farve Bredde (mm) Artikelnr.

Pulverlakeret 
i RAL 7016 
Antracitgrå

830 ZTVWLS08B7016
1030 ZTVWLS10B7016
1230 ZTVWLS12B7016
1430 ZTVWLS14B7016
1630 ZTVWLS16B7016
1830 ZTVWLS18B7016
2030 ZTVWLS20B7016

Farve Bredde (mm) Artikelnr.

Pulverlakeret 
i RAL 7016 
Antracitgrå

- ZTVAWB7016

Hegnsbeslag - type vinkel
Fastgørelsen af hegnsvinkel-
beslaget er ikke rettet mod et 
forudbestemt monteringspunkt. 
Gitterelementet klemmes inde 
mellem modplade og vinkel ved 
blot at skrue skruerne fast.
Skruer til klemning af gitteret og 
skruer til anbringelse af stålstolpen 
medfølger.

Hegnsbeslagtyper- og muligheder
Til alle, som ønsker, at lågestolpen fortsætter med hegnet, eller som gerne vil fastgøre hegnet til en mur.
Du kan vælge i mellem 3 forskellige modeller som anført nedenfor.

Alle hegnsbeslag fås også i 

galvaniseret eller pulverlakeret 

i RAL 6005 mosgrøn
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Motoriserede låger

B) Låge med el-motor 
 menustyret display ZLJ 24 
  med encoder-teknologi, 
  indlæsning af kørebanen og    
  soft-stop-områder, undvige-
  funktion ved forhindringer

 tilbehør som ved motor AMICO

A) Låge med el-motor 
 kabinet af trykstøbt aluminium 

 integreret stopanslag og 
       encoder, inkl. forreste beslag

 2-kanal mini-håndsender

 radiomodul 433 MHz-område

 1 par infrarøde fotoceller
       med synkroniseret stråle, 
       rækkevidde 10 m, 1 åbner, 
       holdevinkel

 styring ZL 90 med  pro-
      grammering af kørebanen, soft-        
       stop-områder, finjusterbar      
      kraftafbrydelse og undvige-
      funktion ved forhindringer

AMICO AXO

Nem montering

Patenteret beslag til motoriserede låger 

(Artikel-Nr. ZTEABS...) kan eftermonteres 

uden at bore!

Ring og få

et godt tilbud
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fritbærende skydelåge V-Star F60

med mange 
ekstra optioner: 

BlinklysMekanisk eller motordrevet Aktiv beskyttelseskontaktliste

Ring og få

et godt tilbud
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GSM modul Kodningsafbryder Håndsender Nøglekontakt Fingerprint-scanner
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fritbærende skydelåge V-Star F60

Overflade/farve IM* (mm) Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret
ca. 3000 
bis 3500

1000 ZSVSOMMA3...

1200 ZSVSOMMA3...

1400 ZSVSOMMA3...

1600 ZSVSOMMA3...

1800 ZSVSOMMA3...

2000 ZSVSOMMA3...

Overflade/farve IM* (mm) Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret
ca. 4000 
bis 4500

1000 ZSVSOMMA4...

1200 ZSVSOMMA4...

1400 ZSVSOMMA4...

1600 ZSVSOMMA4...

1800 ZSVSOMMA4...

2000 ZSVSOMMA4...

Overflade/farve IM* (mm) Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & 
pulverlakeret i RAL 

6005 Mosgrøn

ca. 3000 
bis 3500

1000 ZSVSOMMA3...B

1200 ZSVSOMMA3...B

1400 ZSVSOMMA3...B

1600 ZSVSOMMA3...B

1800 ZSVSOMMA3...B

2000 ZSVSOMMA3...B

Overflade/farve IM* (mm) Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & 
pulverlakeret i RAL 

6005 Mosgrøn

ca. 4000 
bis 4500

1000 ZSVSOMMA4...B

1200 ZSVSOMMA4...B

1400 ZSVSOMMA4...B

1600 ZSVSOMMA4...B

1800 ZSVSOMMA4...B

2000 ZSVSOMMA4...B

Overflade/farve IM* (mm) Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & 
pulverlakeret i RAL 
7016 Antracitgrå

ca. 3000 
bis 3500

1000 ZSVSOMMA3...B7016

1200 ZSVSOMMA3...B7016

1400 ZSVSOMMA3...B7016

1600 ZSVSOMMA3...B7016

1800 ZSVSOMMA3...B7016

2000 ZSVSOMMA3...B7016

Overflade/farve IM* (mm) Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret & 
pulverlakeret i RAL 
7016 Antracitgrå

ca. 4000 
bis 4500

1000 ZSVSOMMA4...B7016

1200 ZSVSOMMA4...B7016

1400 ZSVSOMMA4...B7016

1600 ZSVSOMMA4...B7016

1800 ZSVSOMMA4...B7016

2000 ZSVSOMMA4...B7016

Fritbærende skydelåge
V-Star F60 med trådtykkelse
8/6/8 mm inkl. glideskinne
V-Star F60 er en let skydelåge til 
private hjem, som overbeviser med 
sin alsidighed, avancerede teknik 
og et tiltalende udseende. Den 
fritbærende skydelåge V-Star F60 
fås i forskellige standardudgaver, 
men den kan også konfigureres 
fuldstændig, som kunden gerne 
vil have det.

Fyldning låge (mm) Standard

Gaffeltruckaflæsning 

på efterspørgsel

www.mogntotalservice.dk                                                                  Der tages forbehold for ændringer og fejl.             * Indvendigt mål = afstand mellem stolperne   
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Dekorativ fyldning Residenzen 
(også med buer, snoet tråd, smedejernslåge, HPL- eller hulpladefyldning) 

også med 
dekorativ fyldning: 

Ring og få

et godt tilbud

Der tages forbehold for ændringer og fejl.             * Indvendigt mål = afstand mellem stolperne                                                                      www.mogntotalservice.dk
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fritbærende skydelåge V-Star F60

Valgfrit tilbehør:

Tjekliste
Her finder du de vigtigste punkter, som skal bruges til projektering af en fritbærende skydelåge
for at sikre en problemfri bestillingsproces.

Artikel Artikelnummer

Skydelåge - 
4-kommando-hånd-
sender

FSZUB19

Skydelåge - 
4-kommando-hånd-
sender "Platin"

FSZUB20

Skydelåge - 
Nøgleafbryder FSZUB21

Skydelåge - 
Fingerprint-scanner FSZUB24

Skydelåge - 
Fingerprint-scanner 
(udvendig)

FSZUB25

Skydelåge - 
Kodningsafbryder 
(plasthus)

FSZUB26

Skydelåge -
 Kodningsafbryder 
(metalhus)

FSZUB27

Skydelåge - 
Blinklys FSZUB28

Skydelåge - 
Sikkerhedskontaktliste FSZUB29

Skydelåge - 
GSM modul FSZUB30

Skydelåge - Trådløst 
modtagermodul FSZUB31

Skydelåge - Trådløst 
transmissionssystem FSZUB32

Skydelåge - 
Nødstop-tast FSZUB33

   Åbningsretning1

   Leveringsinformationer2

Åbningsretning*

 venstre

Åbningsretning*

 højre

Kranaflæsning (ved ”ja”: bedes drøftet med din kontaktperson)     

 ja      nej

Er der tilkørselsadgang for 40t-lastbiler                              

 ja      nej

Öffnungsrichtung - Schiebetor

LINKS RECHTS

Innen

Aussen

Innen

Aussen

Öffnungsrichtung - Schiebetor

LINKS RECHTS

Innen

Aussen

Innen

Aussen
Glideskinne

 Stopstolpe ønskes

Glideskinne

 Stopstolpe ønskes

Indvendigt

Udvendigt

Indvendigt

Udvendigt

www.mogntotalservice.dk                                                                   Vi tager forbehold for ændringer og fejl.                          *Åbningsretning set UDEFRA!
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Sikkerhedsafstande ved skydelåger med motor- og stopstolper

   Åben låge
   (Anført i mm)

Udgaver
Som standard fås skydelågen V-Star F60 håndbetjent. Som 
ekstratilbehør fås en indvendig motor (motorsøjle) eller en 
udvendig motor (omstående).

Sikkerhedsafstande ved skydelåger med motorstolper (MS)

   Åben låge
   (Anført i mm)

Håndbetjent

Ekstern motor

Integreret motor

Ring og få

et godt tilbud

Der tages forbehold for ændringer og fejl.                                                        Hvis afstanden er <500mm, er det nødvendigt med en sikkerhedsliste              = Koblingslister                                                                                                                            

Udvendigt

Udvendigt

Udvendigt

Udvendigt

Glideskinne

Glideskinne

GlideskinneGitterhegn
Maskestørrelse 25/200

Gitterhegn
Maskestørrelse 50/200
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Gitterhegn
Maskestørrelse 50/200

Gitterhegn
Maskestørrelse 25/200

Glideskinne

Glideskinne

MS

MS
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Aluminiumslåge AluRange

Aluminiumslåger AluRange
Den eksklusive lågeserie AluRange 
overbeviser med sin perfekte 
kombination af design og 
funktionalitet. Den fantastiske 
forarbejdning kombineret med 
førsteklasses pulverlakeringer 
garanterer en lang levetid og 
avanceret farvestabilitet.

 af eksklusivt aluminium

 3 attraktive modeller: 
      FLORIDA, KANSAS & OREGON

 enkeltfløjede (Indvendigt mål 1000 mm) 
      dobbeltfløjede (Indvendigt mål 3200 mm)

 skjulte skruer

 coatet med effektfarve mat antracitgrå

FLORIDA KANSAS OREGON

enkeltfløjede 
modellerRing og få

et godt tilbud
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dobbeltfløjede 
modeller
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elegant stenvæg

Fås også til forankring 

med fodpladeadapter

System SAPHIR

Ring og få

et godt tilbud

Fyldebredde ca. 170 mm
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Overflade/farve
til hegns-
højde (mm)

Artikelnr.

Varmgalvaniseret 
& pulverlakeret i 

RAL 7016 antracitgrå

830 GSASCP14B7016

1030 GSASCP16B7016

1230 GSASCP18B7016

1430 GSASCP20B7016

1630 GSASCP22B7016

1830 GSASCP24B7016

2030 GSASCP26B7016

Overflade/farve
til hegns-
højde (mm)

Artikelnr.

Varmgalvaniseret

830 GSASCP14VZ

1030 GSASCP16VZ

1230 GSASCP18VZ

1430 GSASCP20VZ

1630 GSASCP22VZ

1830 GSASCP24VZ

2030 GSASCP26VZ

Gabion-hegnsystem SAPHIR til støbning i beton

 plader SAPHIR-sæt (2 stk. pr. B 194 mm)

 anbefalet hegn: MAX 8/6/8 mm med 50/200 mm-masker

 fås også til forankring

 som ekstratilbehør marmorsten til 
      fyldning Passende 

afstandsholder 

kan købes
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til fyldning 
uden mellemrum

System dobbeltstolpe

Ring og få

et godt tilbud
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Overflade/farve
til hegns-
højde (mm)

Artikelnr.

Varmgalvaniseret

830 GDPSAA13

1030 GDPSAA15

1230 GDPSAA18

1430 GDPSAA20

1630 GDPSAA22

1830 GDPSAA24

2030 GDPSAA26

Dobbeltstolpe type DO 80/40 mm

 inkl. klemmer, dæklister og aluminiumsstolpehat       

 dobbelte fastgøringspunkter

 fås også til forankring

 fås med gitterrulle til stenstørrelser fra 20 mm

  anbefalet hegn: MAX 8/6/8 mm med 25/200 mm-masker

Fås også i pulverlakeret

RAL 7016 antracitgrå

GACGR...

Gitterrulle til 

grusgabioner

Passende 

afstandsholder 

kan købes

Fyldebredde ca. 90 mm
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Vores bestseller!

System dobbeltstolpe

Ring og få

et godt tilbud
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret

830 GDPAA13

1030 GDPAA15

1230 GDPAA18

1430 GDPAA20

1630 GDPAA22

1830 GDPAA24

Dobbeltstolpe type DO 120/40 mm

 inkl. klemmer, dæklister og aluminiumsstolpehat       

 dobbelte fastgøringspunkter

 fås også til forankring.

 som ekstratilbehør marmorsten til fyldning på lager

 anbefalet hegn: MAX 8/6/8 mm med 50/200 mm-masker

Fås også i pulverlakeret

RAL 7016 antracitgrå

Passende 

afstandsholder 

kan købes

Fyldebredde ca. 125 mm 
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret

1008 GJUM1010

1208 GJUM1012

1408 GJUM1014

1608 GJUM1016

1808 GJUM1018

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret

1008 GJUMF1010

1208 GJUMF1012

1408 GJUMF1014

1608 GJUMF1016

1808 GJUMF1018

System JUMBO

 trådtykkelse 8/6 mm

 masker 50/200 mm

TIL STØBNING I BETON:

TIL FORANKRING:

Bredde: ca. 1016 mm

 Dybde: ca. 266 mm

praktiske 
stenkurve

Afstandsholder svejset 

sammen med kurven

1m

Gabion-kurve

Ring og få

et godt tilbud

Fyldebredde ca. 240 mm
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret

1008 GJUMF2010

1208 GJUMF2012

1408 GJUMF2014

1608 GJUMF2016

1808 GJUMF2018

Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Varmgalvaniseret

1008 GJUM2010

1208 GJUM2012

1408 GJUM2014

1608 GJUM2016

1808 GJUM2018

TIL STØBNING I BETON:

TIL FORANKRING:

Bredde: ca. 2016 mm

 Dybde: ca. 266 mm

2m

Fyldebredde ca. 240 mm
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Overflade/farve Højde (mm) Artikelnr.

Zink-aluminiumstråd

500 GACR05

1000 GACR10

1500 GACR15

2000 GACR20

2500 GACR25

Gabion-kurv ACHAT

 mål 1040 x 250 mm

 masker 50/200 mm

 inkl. top

 af zink-aluminiumstråd

Gabion-kurve

Ring og få

et godt tilbud

Passende 

afstandsholder 

kan købes

Fyldebredde ca. 220 mm
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Overflade/farve Højde (mm)
Artikelnr.
RUBIN 220x220

Artikelnr.
RUBIN 270x270

Artikelnr.
RUBIN 420x270

Artikelnr.
ONYX

Varmgalvaniseret

1000 GRUQ2210... GRUQ2710... GRUQ4210... GONS2010

1200 GRUQ2212... GRUQ2712... GRUQ4212 GONS2012

1400 GRUQ2214... GRUQ2714... GRUQ4214 GONS2014

1600 GRUQ2216... GRUQ2716... GRUQ4216 GONS2016

1800 GRUQ2218... GRUQ2718... GRUQ4218 GONS2018

2000 GRUQ2220... GRUQ2720... GRUQ4220 GONS2020

2200 GRUQ2222... GRUQ2722... GRUQ4222 GONS2022

2400 GRUQ2224... GRUQ2724... GRUQ4224 GONS2024

Gabion-søjler RUBIN eller ONYX

 trådtykkelse 8/6 mm

 masker 50/200 mm

360 mm

ca. 200

270 mm

27
0 

m
m

Fås også coatet 

RAL 7016 antracitgrå

220 mm

22
0 

m
m

27
0 

m
m

420 mm

Gabion-søjler

Ring og få

et godt tilbud
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Der er ikke grænser for kreativiteten
Gabionhegn-systemernes søjler og stenfyldninger kan kombineres på 
forskellige måder, fx enkeltstående som udendørs dekoration, som stolpe 
til træelementer, gitter med dobbelttråd eller afskærmning mod indblik eller 
som stenvæg med to parallelløbende gitre.

Gabion-kurve ACHAT
af zink-aluminiumstråd 
inkl. afdækning

Gabion-søjle RUBIN
Firkantsøjle (420 x 270 mm) eller 
kvadratsøjle (220 x 220 mm eller 
270 x 270 mm)

Oversigt gabioner

Gabion-system SAPHIR
Plader SAPHIR, sæt (2 stk.), 
bredde 194 mm

Gabion-system dobbeltstolpe
Type DO med profil fås i målene 
80/40mm eller 120/40 mm

Gabion-søjle ONYX
Sekskantsøjle med 
kantlængde på 200 mm

Gabion-kurve JUMBO
Fås i 1 meters eller 2 meters 
bredde. Afstandsholdere er 
svejset sammen kurven

Gabionerne fås 

både til forankring 

og støbning i beton



77Der tages forbehold for ændringer og fejl.                                                                                                        www.mogntotalservice.dk

Ice Blue

 Størrelse 70 - 120 mm 

 500 kg big bag

Rosso Verona

 Størrelse 70 - 120 mm

 500 kg big bag

Bianco Zandobbio

 Størrelse 70 - 120 mm

 500 kg big bag

Verde Alpi

 Størrelse 70 - 120 mm

 500 kg big bag

Nero Ebano

 Størrelse 70 - 120 mm

 500 kg big bag

Giallo Mori

 Størrelse 70 - 120 mm 

 500 kg big bag

Marmor i topkvalitet!

Fås som 500 kg 

big bagRing og få

et godt tilbud
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Indbliksafskærmning zaun-tex

Rulle Indbliksafskærmning zaun-tex

 af tape og monofilament

 passende klemmeskinner fås

 robust og med høj rivestyrke

 UV-Stabil

Overflade/farve Mål (m) Artikelnr.

Mosgrøn

L 70 x H 0,19

ZBDZT706005

Antracitgrå ZBDZT707016

Sølv ZBDZT709006

Rulle 70 m 

diskret 
transparens Ring og få

et godt tilbud



79Der tages forbehold for ændringer og fejl.                                                                                                        www.mogntotalservice.dk

A1 BLICKDICHT

Rulle A1 BLICKDICHT

 af PES/PVC coatet polyestertekstil

 passende klemmeskinner fås

 til alle gængse 
      hegnsystemer med dobbelttråd

Overflade/farve Mål (m) Artikelnr.

Mosgrøn

L 35 x H 0,19

ZBD356005

Antracitgrå ZBD357016

Hvidaluminium ZBD359006

Rulle 35 m 

altid en god oplevelse

Praktisk

afruller fås

SCAN QR-KODEN OG SE VORES 
PRODUKTVIDEO:
"Anvend indbliksafskærmning som supplement".*

Ring og få

et godt tilbud

* Brug afskærmningsprofil mod indblik som supplement.                                                                  www.mogntotalservice.dk
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Strimmel BLICKDICHT pro easy light 

 af polyvinylchlorid

 passende stolpetyper til 
      fastgørelse kan købes

 forkonfektioneret hegnsfeltlængde

 fleksibelt og nemt at arbejde med

Overflade/farve Mål (m) Artikelnr.

Mosgrøn ZBDPROLG

Antracitgrå L 2,52 x H 0,19 ZBDPROLA

Lysegrå ZBDPROLH

Bredt relief

behageligt at røre ved 

 & smart look

BLICKDICHT pro easy light

Ring og få

et godt tilbud
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Strimmel BLICKDICHT pro easy

 af polyvinylchlorid

 passende stolpetyper til 
      fastgørelse kan købes

 forkonfektioneret hegnsfeltlængde

 brudsikkert og holder formen

Overflade/farve Mål (m) Artikelnr.

Mosgrøn

L 2,52 x H 0,19

ZBDPROEG

Antracitgrå ZBDPROEA

Lysegrå ZBDPROEH

Smalt relief

behageligt at røre ved 

 & smart look

BLICKDICHT pro easy

Ring og få

et godt tilbud
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Rulle BLICKDICHT deko 

 af 100 % polyester

 passende klemmeskinner fås

 certificeret: Öko-Tex standard 

 print på begge sider

Overflade/farve Mål (m) Artikelnr.

Efeu

L 26 x H 0,19

ZBDD26EFEU

Sandsten i forsk. farver ZBDD26SABU

Sten mediterran ZBDD26STME

Vinblad spids ZBDD26WESP
Rulle 26 m 

livligt design

BLICKDICHT deko

Ring og få

et godt tilbud
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Strimmel Indbliksafskærmning bastline på Rulle

 af polyvinylchlorid-fibre

 passende stolpetyper til
      fastgørelse kan købes

 forkonfektioneret hegnsfeltlængde

 brudsikkert og holder formen

Overflade/farve Mål (m) Artikelnr.

Bronze

L 2,56 x H 0,19

ZBDBLBRON

Antracitgrå ZBDBLB7016

Sortantracit ZBDBLANTH

Sølv ZBDBLSILB

Grå ZBDBLGRAU

luksusserien

bastline

Ring og få

et godt tilbud
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Rulle indbliksafskærmning |PP|polyline 

 af polypropylen

 passende klemmeskinner fås

 ingen generende refleksioner

 miljøvenligt

Overflade/farve Mål (m) Artikelnr.

Mosgrøn

L 26 x H 0,19

ZBDPL26GRUE

Antracitgrå ZBDPL26ANTH

Sølv/lysegrå ZBDPL26SILB

relief og mattering 

på begge sider 

Rulle 26 m

|PP|polyline

Ring og få

et godt tilbud

m
it K

reis-Ornamenten & Zierkugeln
 e

rh
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 als Model LONDON

Strimmel IPPIpolystrip

e

Strimmel 

2540 mm

Få
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om i pakker med 10 stk.
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Overklatringssikringsadapter

 pigtrådsholder y-formet

pigtrådsholder (45°) enkeltsidet

 overklatringssikring lige

til montering
af pigtråd osv.

Fås også coatet

RAL 6005 mosgrøn eller

RAL 7016 antracitgrå

Overklatringssikring

Ring og få

et godt tilbud
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  Trådtykkelse (mm)         Mål enkeltelement

               Bredde: 
               2510 mm
               Højder: 
               Se tabel
Maskestørrelse:
100/200 mm øverste gitre
50/200 mm nederste gitre

         Alternative låger

 Lågen VARIO 
 compact fås med 1  
 eller 2 fløje.

Passende fløjlåger fås 
på side 39.

         Alternative stolper

             Fås også som 
             hjørnestolpe.

Tilbehør/indbliksafskærmning

     Hegnsbeslag
     osv. på side 50.

    Afskærmning mod indblik    
   & vind fra side 78.

rundt om boldbaner 

& legepladser

www.mogntotalservice.dk                                                                   Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m

ANBEFALET STOLPE: 
Boldhegnsstolpe

System boldhegn

Ring og få

et godt tilbud
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Overflade/farve
Højde over 
jorden (mm)

Artikelnr.

Varmgalvaniseret

3000

på efterspørgsel
4000
5000
6000

Overflade/farve
Højde over 
jorden (mm)

Artikelnr.

RAL 6005
mosgrøn

3000

på efterspørgsel
4000
5000
6000

Overflade/farve
Højde over 
jorden (mm)

Artikelnr.

RAL 7016
antracitgrå

3000

på efterspørgsel
4000
5000
6000

Boldhegn 8/6/8 mm
Vores eksklusive bold-gitterhegn sikrer boldbaner og legepladser 
optimalt i maksimale højder. Boldhegnsstolper fås også i kombi-
nationen gitterhegn med dobbelttråd i forbindelse med boldnet.
Vi kan imødekomme dine individuelle ønsker om fastgørelse.

 som ekstratilbehør: Boldnet med forskellige maskevidder

 mulighed for at opfylde individueller ønsker om fastgørelse

Der tages forbehold for ændringer og fejl | Kan kun købes i længder à 2,5 m                                                                    www.mogntotalservice.dk
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stål-skydelåge til
erhvervsmæssig brug

EasyStar
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Ring og få

et godt tilbud
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Plade til mobilt hegn

Lågebeslag

Stander til mobilt hegn

Bundplade

Stolpeafstivning

Mobile hegn

 til tyveri- og 
      indbliksafskærmning 

 opbevarings- og
      transportmuligheder

 som ekstratilbehør: 
      Byggehegnslåge

Stahlgitterzäune, Pfosten 

Schmuckzäune

Gabionen-Zaunsysteme

 Sicht- und Windschutz

Tor- und Schiebetorsysteme

www.deutsche-zauntechnik.de

1210_050203_01_DZ_Bauzaun_300x100mm_Logo_Layout.indd   1 22.10.2012   09:32:12

Stahlgitterzäune, Pfosten 

Schmuckzäune

Gabionen-Zaunsysteme

 Sicht- und Windschutz

Tor- und Schiebetorsysteme

www.deutsche-zauntechnik.de

1210_050203_01_DZ_Bauzaun_300x100mm_Logo_Layout.indd   1 22.10.2012   09:32:12

Mobile hegn

Ring og få

et godt tilbud

Løberulle Presenning til indbliksafskærmning

Løftesikring Betonfod

Drejeled

Svinglåge-løbering Plastgenbrugsfod

Samlebeslag

Opbevarings- eller transporttravers
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Bomme

 manuel bom, indhegningsbom eller svingbom

 til offentlige eller private parkeringspladser

 fås med støtte til pendul eller holder

 til forankring med bundplade eller til støbning i beton

 vejspærrer kan tages ud eller svinges
      inkl. trekantlås

Parkeringsspærrer 

 til afspærring af gennemgangsarealer,
      parkeringspladser og sikkerhedszoner

 forhindrer midlertidig parkering

 beskytter mod tyveri og 
      forkert parkering

 helt flad, når den lægges ned

 passende stolpefundament til 
      støbning i beton kan tilkøbes

Perfekt til begrænsning

af adgangsmulighederne

Elastisk

parkeringsspærre

Bomme & parkeringsspærrer

Ring og få

et godt tilbud
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Stolpe rød/hvid 

 til afspærring af parkeringspladser, 
      kørebaner og sikkerhedszoner 
      eller til sikring af indkørsler

 som pullert foran ramper og porte

 fås også som kædestolpe, tung
      afspærringsstolpe eller fleksibel
      stolpe

Kan tages ud

1 øje 2 øjer

Trekantlås Profilcylinderlås
Stationær, 

støbt i beton

Uden øje

Fleksibel stolpe fås 

også i hvid/rød

Stolpe rød/hvid

Ring og få

et godt tilbud

Kan lægges ned, 
forankres
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Fås også som 

minipullerter 

Stolper af rustfrit stål & designpullerter

 designorienteret løsning til afspærring af offentlige arealer
      og parkanlæg

 ideel til kommuner og byer

 fås i mange forskellige typer

 stolpefundament til stolper af rustfrit stål og dertil hørende 
      stolpehat med fjederlås kan tilkøbes

 passende kæder og design-sikkerhedsgelændere fås på 
      forespørgsel

Stolper af rustfrit stål & designpullerter

Ring og få

et godt tilbud
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Fabrikssikkerhed
Stolpe gul/sort

 som kollisionsbeskyttelse
      foran indkørsler, haller eller 
      tankstationer

 til sikring af 
      tagudhæng

 som pullert foran ramper 
      og porte

 fås også som kædestolpe 
      eller stålrørspullert

Ring og få

et godt tilbud
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Safarigitter/
sikkerhedsgelænder

 som kollisionsbeskyttelse til 
      gaffeltrucks og platformtrucks

 forhindrer underkøring

 kollisionsbeskyttelse til 
      sikring af støtterammer    
      på reoler

 universelt anvendelige
      gelændersystemer til 
      at sikre arbejdsveje
      foran maskiner, robotter og  
      reoler eller til at opdele
      kørebaner

Enkel

montering

Mulighed 

for elastisk

hældning

Ring og få

et godt tilbud
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Hegnspakke MICHL

 inkl. stolpe type PM 60/40 mm

 i RAL 6005 mosgrøn eller RAL 7016 
      antracitgrå

 kan leveres i 3 højder og 14 ønskelængder

 passende havelåge VARIO light MICHL 
      enkeltfløjet

 passende hjørnestolpe type PM eller
      type P-fix profilliste kan købes

 MULIGHED: ekstra tilbehørspakker

frit leveret 
til boligen

Ekspres-hegn

kort leveringstid
takket være professionel 
afvikling

lang levetid
pga. eksklusiv galvanisering
og coating

passende havelåge
pakkerne fås med eller 
uden låge
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Hegnspakke VALENCIA

 inkl. stolpe type P-fix 60/40 mm

 in RAL 7016 antracitgrå

 kan leveres i 2 højder og 14 forskellige længder

 passende havelåge VARIO light
      VALENCIA enkeltfløjet

 passende hjørnestolpe type P-fix

 MULIGHED: ekstra tilbehørspakker

Fås i længder 
 fra 4 og til 30 

TIL BOLIGEN*FRIT LEVERET !GRATIS 

SIKKER · HURTIG

*Frit le
veret til f

ortovskanten. 

Gælder kun for de viste 

hegnspakker MICHL og 

VALENCIA.
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Postkasser

Ring og få

et godt tilbud
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Du kan også kontakte 

os via e-mail, hvis du 

har spørgsmål.

eksklusiv postkasse 

 med brevindkast
Postkasser

 forskellige modeller

 fastgørelse på et hegnsfelt eller mellem 2 stolper

 passende til hegnets farve pulverlakeret eller rustfrit stål
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Gitterhegn med dobbelttråd

Gittermåttesamlebeslag,
-fladt, galvaniseret eller
galvaniseret og coatet

ZDV2...

Fastgørelsesholder til 
Residenzen exklusiv eller 
premium, galvaniseret og 
coatet

ZPLPVERBSET..., SZRPVSDB703

Gittermåttesamlebeslag
hjørne, -fladt, galvaniseret 
eller galvaniseret og 
coatet

ZDVE30...

Gittermåttesamlebeslag,
-U-, galvaniseret eller
galvaniseret og coatet

ZDVU2...

Fastgørelsesholder til
Residenzen select eller
designhegn, galvaniseret 
og coatet

MZRSMEDB703, DZMMEDB703

Vinkelbeslag-sæt,
galvaniseret eller
galvaniseret og coatet

ZTVAW..., ZDW...

Farver & udbedring

Lakeringssæt eller 
lakeringsstift, i forskellige 
farver

ZZ07...

Zinkspray lys eller mørk,
Farvespray i forskellige
farver

ZZ11... ZZ10...

Stolpe

Punktbeslag til
stolper 60 x 40 mm,
i forskellige farver

ZPP...

forskellige fodplade-
adaptere og fodplader til 
forankring              se s. 37

ZP5...

Boltanker,
B10 - 90 mm,
Rustfrit stål
                               se s. 36

ZP521090

Holdeelementer til
stolper type PM,
Holdeplade rustfrit stål

ZPVAP

Fastgørelseselement til
stolpe type HP, Sikrings 
-U-, Rustfrit stål

ZPSICHERUNGSU

Hegnsmonterings- og 
sikkerhedskrue M8 x 40, 
rustfrit stål

ZP84...

Holdeelementer til
stolper type PM,
Klemmeelement rustfrit 
stål 

ZPVAK

Borehulsadaptere
til stolper
                                  se s. 37

ZPBLA6040

Universel
stolpeforstærkning

ZPVU12S

Fastgørelseselement til
stolpe type HP,
Hængelåsskrue M6 x 45,
Rustfrit stål

ZPESM6X45

Fastgørelseselement til
stolpe type U, U-bøjle sæt 
40/40 ell. 60/40, galvanise-
ret ell. galvaniseret og coatet

ZPUB4..., ZPUBK..., ZPUBL...

Fastgørelseselement til
stolpe type U, U-bøjle sæt 
rundt 50, Nirosta, rustfrit 
stål

ZPRU50, ZPRU60

Fastgørelseselement til
stolpe type HP, kile
6/5/6 o. 6/6/6 eller 8/6/8
o. 8/8/8, plast

ZPKLEMM6, ZPKLEMM8

Stolpehat, 60 x 40 mm,
plast, i forskellige farver

ZPK...

Stolpehat 60 x 60 mm
til hjørnestolper, plast
i forskellige farver

ZPKQ60B...

Stolpehat med kant til 
stolper type A, 60 x 40 mm, 
plast, i forskellige farver

ZPKK...

Stolpehat 80 x 80 mm,
plast, i forskellige farver

ZG115...

Stolpehat med kant
til stolper 60 x 40 mm,
aluminium eller aluminium
og coatet

ZPKA...

Stolpehat med kant
og kugle til stolpe 60 x
40 mm, aluminium eller
aluminium og coatet

ZPKAK...

Stolpehat med kugle
til stolper 60 x 40 mm,
aluminium eller aluminium
og coatet

ZPKK...

Stolpehat til stolpe
70 x 40 mm, plast

ZPKHP

Stolpehat uden kant til 
stolper 60 x 40 mm, 
aluminium eller aluminium
og coatet 

ZPK...

Lamelstolpehatte
80 x 40 mm, 100 x 40 mm,
120 x 40 mm, plast

ZPK80    ZPK100     ZPK120

Stolpehat til stolpe type HP 
70/40 mm, aluminium eller 
aluminium og coatet

ZPKAHP...

Det rette tilbehør til enhver situation
Uanset om du skal bruge farvespray, hegnmonteringsskruer eller automatik til din låge - her finder du alt, 
hvad du skal bruge som supplement til dit hegn og din låge.

LPSETB...

Tilbehør
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S-tråd 8 - 9 lb.m., Ø 45, 
70, 100 mm pigtråd
250 lb.m., galvaniseret

ZZ20, ZZ21, ZZ24, ZZ25

Spændetrådsholder,
plast, i forskellige farver

ZZ23B...

Sikkerheds-unbrakonøgle
5,50 mm eller som bit
kan købes

ZZ13, ZZ13B

Andet 

Pyntekugler pakke 
à 55 stk. plast,
i forskellige farver

ZDZDKK...

Krogbolt M8 til boldnet, 
rustfrit stål Længder: 60 
mm, 80 mm,
110 mm

ZPEH06, ZPEH08, ZPEH11

Pælespade eller
jernpæl: 18 x 1000 mm, 
16 x 800 mm

ZZ14, ZZMS0009, ZZ16

VARIO light, dørhåndtag
2 x håndtag, aluminium

ZG104

VARIO light 
indstiksrørrammelås

ZG100

Svinglågemotor-sæt
enkeltfløjet TWIST 350

ZTEATWIST3501F

Svinglågemotor-sæt
enkeltfløjet TWIST 200

ZTEATWIST1F

VARIO light, dørhåndtag
håndtag / 2 x håndtag,
aluminium

ZG102A ZG102B

Låger

VARIO light,
Tilbehørssæt,
i forskellige farver

ZGSET1F...

VARIO light
Låge-vægophængning

ZTVLWA

VARIO light profilcylinder
eller profilcylinder
"enslukkende"

ZG101   (ZG101G)

Gliphage,
galvaniseret eller
galvaniseret og coatet

ZGTF...

VARIO compact, tilbehørs-
sæt, enkeltfløjet eller 
dobbeltfløjet, i forskellige 
farver

ZTVCZ...

Gliphage,
stolpefundament
til lågepal

ZGTFBH

Liste med tænder til
skruning 2,0 m,
galvaniseret eller
galvaniseret og coatet

ZTZL2...

VARIO light anslag,
plast, i forskellige farver

ZG106B...         ZG106DB...

VARIO universal E-døråbner,
enkeltfløjet, galvaniseret eller
galvaniseret og coatet

ZVBSETET1F...

VARIO trend tilbehørs-
sæt 1, galvaniseret eller
galvaniseret og coatet

ZTVZ1...

VARIO trend tilbehørs-
sæt 2, galvaniseret eller
galvaniseret og coatet

ZTVZ2...

Svinglågemotor-sæt
op til 2,2 m indvendigt mål

ZTEAAMI201F

Svinglågemotor-sæt
op til 5 m indvendigt mål

ZTEAAXO32411F

Motorfastgørelse 80/80
eller 100/100 i sæt til
90°- eller 180°-åbning af 
låge

ZTEABSET...

Sikkerhedsgreb
LOCINOX

ZTVTZ3006WSI

Nøgleboks Quickfix
LOCINOX

ZTVTZKEYSAFEQF

Dobbeltcylinderlås
SILBER LOCINOX

ZTVTZLDKZD1

Gliphage side Universal

ZGUTF

Andet 

Tilbehør

fremgår af 

prislisten

Ring og få

et godt tilbud
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Hvor mange meter hegn har du brug for?

............................................................  meter

Hvilket hegnsystem er du interesseret i?

........................................................................

Hvilken stolpeudgave ønsker du?

 til støbning i beton     til forankring

Type:  ...............................................................

Hvilken farve er du interesseret i?

 galvaniseret  RAL 6005 mosgrøn  

 RAL 7016 antracitgrå  anden:

........................................................................

Hvilken højde har du brug for?

................................................................  mm

   Hegn1

   Stolpe2

   Farve3

  Højde4

Hvad så? Har du 
husket det hele?

Tjekliste
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Hvilken farve er du interesseret i?

 galvaniseret  RAL 6005 mosgrøn  

 RAL 7016 antracitgrå  anden:

........................................................................

Hvilken højde har du brug for?

................................................................  mm

Er der hjørner på din grund? Hvor mange?

................................................................  stk.

Har du skråninger på grunden?

 ja    nej

..............................................................  grader

Hvilket lågesystem er du interesseret i? 

........................................................................

 manuelt   elektrisk

Hvor bred skal din låge være? ..........  meter

Hvilket indbliksafskærmningssystem
er du interesseret i?

........................................................................

........................................................................

Hvilket gabion-system du interesseret i?

........................................................................

........................................................................

Ønsker du selv at foretage monteringen?

 ja    nej

   Hjørner5

   Skrånende grund 6

  Låge7   Gabioner9

  Indbliksafskærmning8     Montering10
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