
NATUR 
Gammeldags raftehegn 
med bark

Simpelt og smukt!

NATUR hegn



NATUR hegn

Model ”NATUR” henviser til et hegn, der med sit rustikke ud-
seende, falder utrolig godt ind i naturen. Hegnet passer ind i 
ethvert grønt miljø, idet rafterne kommer rå og ubehandlet fra 
skoven. Den brune bark og træets ujævne kanter, sikrer at 
du får en naturligt afgrænsning af din have.

Alle rafter fra Alcatraz Hegn & Have kommer fra skove hvor 
væksten foregår langsomt pga klimaet. Det gør træet ekstra 
hårdt og giver længere levetid. Rafter i gran eller fyr har ens 
levetid, men har en lille forskel i barkens farve og udseende 
(se forskellen på www.alcatraz.dk). 

Vandret montering: Sæt stolperne med maximalt 190 cm 
i indermål, og gerne i special stolpebeton. Montér nederste 
og øverste rafte på alle fag. Husk at montere rod-enden i 
samme side på alle fag. Hold nederste rafte fri af jorden – ca 
5 cm – således der ikke er jordkontakt. Byg nedefra og op, 
ved skiftevis at vende top og bund på rafterne. Brug altid 
sømpistol med lim-skudsøm.

Lodret montering: Sæt stolperne med maximalt 190 cm 
i indermål, og gerne i special stolpebeton. Montér løsholter 
på alle fag. Husk altid at holde rafterne fri af jorden – ca 5 
cm – således der ikke er jordkontakt. Byg fra venstre mod 
højre. Brug altid sømpistol med lim-skudsøm.

Vedligeholdelse
Rafter med bark kan ikke behandles grundet deres rå 
og ubehandlet overflade. 

Levetid
Rafter med bark kan, såfremt de holdes fri af jorden, 
holde ca. 20-30 år.

Opsættes NATUR på egestolper sikres den længste 
holdbarhed på min. 20 år. Vælges derimod tryimpræg-
neret fyr stolper (NTR godkendte som min.), må 
levetiden forventes nedsat til max. 10 år.

Husk altid – valget af stolper er afgørende for 
hegnets levetid. 

Størrelser og kvaliteter
Stolper - runde (rangeret efter længst holdbarhed):
Dia 12 x (fra 270 og 300 cm) eg
Dia 12 x (fra 240 til 360 cm) tryimprægneret fyr 
 
Rafter
Dia 4-7 x 220 cm gran eller fyr

Alle stolper og rafter kan kombineres. Stolpehøjden 
afgøres af hegnets højde. Alle stolper bør graves 
ca. 80-90 cm ned. Raftetykkelsen måles på midten.

Stolper: Til et raftehegn med bark, anbefales det at man 
bruger stolper af egetræ eller næstbedst, tryimprægnereret 
fyr.

Søm og skruer: Kun galvaniserede søm og skruer må 
bruges til opsætningen.

For info om materialer, udvalg af dimensioner m.m. venligst 
besøg www.alcatraz.dk


