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Montagevejledning
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Tillæg - låger
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Tillykke med din nye     
Wimex Hegn låge
Vi håber, at du bliver glad for dit nye hegn og vil nyde det mange år ud i fremtiden. 
For at opnå det bedste resultat, er det vigtigt at læse og følge vores monteringsan-
visninger nøje, for at sikre korrekt montage og undgå eventuelle montagefejl.

Før du starter

Ved levering:
Kontroller om der er transportskader, og om de leverede varer stemmer overens 
med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.  Transportskader anmeldes omgå-
ende til fragtmanden og der skal anføres tydelig skriftlig bemærkning på fragtbrevet 
- dokumenter gerne med foto.

Udpakning af produkter:
Produkter med synlige fejl skal frasorteres. Der kan ikke reklameres over defekte 
produkter, der er monteret eller på anden vis modificeret.

Gældende montagevejledning:
På montagetidspunktet er det altid montageanvisningen, der forefindes på hjemme-
siden, der er den gældende. Tjek derfor altid om du har den nyeste i hånden.

Dato for denne version: Marts 2022
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Inden du går igang

Generel information

Denne montagevejledning giver 
teknisk information vedr. montage af 
Nordic Fence låger.

Sørg altid for at følge montagean-
visningerne nøje og kun med origiale 
Wimex tilbehørsdele for korrekt instal-
lation af hegnet. 

Ved tvivl eller spørgsmål, kontakt 
Wimex på 8741 2200.

Opbevaring

Hold altid brædder, stolper og tilbehør 
afdækket indtil montage, for at undgå 
fugtophobning, tilsmudsning og even-
tuelle skader.

Bevægelse

Forvent at ethvert WPC-materiale 
vil bevæge sig efter endt montage. 
Brædderne består hovedsagligt af træ, 
som er et levende materiale og de vil 
derfor udvide sig/trække sig sammen 
afhængig af temperatur og fugtpå-
virkninger.

Montage af Enkeltlåge type 90 ............................................................................................................................................................5

Montage af Dobbeltlåge type 90 ......................................................................................................................................................10

Montage af Enkeltlåge type 140 og 180 .......................................................................................................................................16

Montage af Dobbeltlågetype 140 og 180 .....................................................................................................................................26

Denne montagevejledning indeholder:

Enkeltlåge type 90
Side 5-9

Enkeltlåge type 140/180
Side 16-23

Dobbeltlåge type 90
Side 10-15

Dobbeltlåge type 140/180
Side 24-30
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Tjek at du har modtaget:

Trin 1 - Tjek du har det du skal bruge

For at montere stolperne, laves 
to huller med en afstand på 
111cm, hullerne graves 90cm 
dybde. Det er vigtigt at der er 
ca. 30cm beton under stolperne.

Trin 2 - Bor huller til stolper (Enkeltlåge)

Enkeltlåge type 90

Unbracosæt
Vaterpas

Målebånd
Stolpebeton

Hulbor Ø 250mm

3 X Brædder 1 x lågeramme 1 x hængselsstolpe

1 x stolpeanker 1 x skinnesæt inkl. 
skruer 

1 x stolpehat 

1 x anslagsstolpe



6

4.1 Start med at skære dine 
brædder, så de bliver 81,7cm 
lange.

4.2 Alt efter hvilken beklædning 
du har købt til din låge skæres de  
langsgående efter følgende mål:

Trin 4 - Tilskæring af brædder

W
PC

 b
ræ

dd
er V-profil

Z-profil

Topbræt 55mm skæres af toppen

Bundbræt 50mm skæres af bunden

A-profil
Topbræt 50mm skæres af toppen

Bundbræt 48mm skæres af bunden i en vinkel på 87°

TM
W

V-profil
Topbræt 50mm skæres af toppen

Bundbræt 48mm skæres af bunden

EX EX
Topplade 55mm skæres af toppladen

Bundplade 48mm skæres af bunden

Enkeltlåge type 90

Trin 3 - Støb stolperne fast

Der medfølger et stolpeanker til 
montering i det forborede hul i 
bunden af stolpen.

Når du skal montere stolperne, er 
det vigtigt at du sikre dig at de 
er i lod og at afstanden mellem 
dem er rigtig. Brug rettesnoren 
til at sikre korrekt flugt. Det kan 
hjælpe at ligge en bundskinne 
i, som du kan bruge til at sikre 
afstanden og at de står i den rig-
tige højde i forhold til hinanden.

Fyld hullet halvt op med beton, 
sæt stolperne i lod og fast-
hold evt. med skråstivere. Lad 
betonen tørre til dagen efter, 
kontrollere at de står rigtigt og 
efterfyld med beton.

De sidste 10 cm fyldes med 
sand eller jord.
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Trin 5 - Afmonter bundrammen

Det er nemmst at placere lågen 
på en vandret overflade.
Bundskinne afmonteres ved at 
løsne de 2 skruer på hver side af 
lågerammen.

Trin 6 - Placer topskinnen

Topskinne placeres i toppen af 
lågerammen. Den holdes fast 
af u-skinnerne, som monteres i 
næste trin.

Trin 7 - Monter u-skinnerne i rammen

U-skinnerne monteres med de 
medfølgende skruer. Sørg for at 
topskinnen er placeret så den går 
på ydersiderne af u-skinnerne.
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Placer det tildannede topbræt 
først.

Brædderne glides op fra bunden 
af rammen. Sørg for at bræd-
dernes top og bund passer ind 
i hinanden. Brædderne må ikke 
sidde i spænd, men skal have 
mulighed for at bevæge sig inde 
i skinnerne.

Slut af med det tildannede bund-
bræt.

Trin 8 - Placer brædderne i rammen

Trin 9 - Monter bundskinnen

Bundskinne monteres på samme 
måde som topskinne. Vær 
opmærksom på at skinnen er på 
ydersiden af u-skinnerne.

*Der skal ikke bruges bundskinne 
til A-profil.

Enkeltlåge type 90
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Trin 10 - Genmonter bundramme

Bundrammen monteres med de 
tidligere afmonterede skruer. 
Monter skruerne med unbraco 
nøglen. Vær opmærksom på at 
gevindet går rigtigt.

Trin 11 - Monter lågen på stolpen

Lågen monteres på stolpen ved 
at afmontere bolten der sidder 
i hængslet, løfte lågen på plads, 
og montere bolten igen.
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Tjek at du har modtaget:

Trin 1 - Tjek du har det du skal bruge

Dobbeltlåge type 90

Unbracosæt
Vaterpas

Målebånd
Stolpebeton

Hulbor Ø 250mm
Sav

6 x Brædder 2 x lågeramme 2 x hængselsstolpe

2 x stolpeanker 2 x skinnesæt inkl. 
skruer 

2 x stolpehat 

1 x skudrigle



Nordic Fence, låger - Montagevejledning  |  11Framing good life    

For at montere stolperne, graves 
to huller med en afstand på 
209cm, hullerne graves 90cm. 
Det er vigtigt at der er ca. 30cm 
beton under stolperne.

Trin 2 - Bor huller til stolper (Dobbeltlåge)

Trin 3 - Støb stolperne fast

Der medfølger et stolpeanker til 
montering i det forborede hul i 
bunden af stolpen.

Når du skal montere stolperne, 
er det vigtigt at du sikre dig 
at de er i lod og at afstanden 
mellem dem er 201 cm. Brug 
rettesnoren til at sikre korrekt 
flugt. Det kan hjælpe at ligge en 
bundskinne i, som du kan bruge 
til at sikre afstanden og at de 
står i den rigtige højde i forhold 
til hinanden.

Fyld hullet halvt op med beton, 
sæt stolperne i lod og fast-
hold evt. med skråstivere. Lad 
betonen tørre til dagen efter, 
kontrollere at de står rigtigt og 
efterfyld med beton.

De sidste 10 cm fyldes med 
sand eller jord.
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4.1 Start med at skære dine 
brædder, så de bliver 81,7cm 
lange.

4.2 Alt efter hvilken beklædning 
du har købt til din låge skæres de  
langsgående efter følgende mål:

Trin 4 - Tilskæring af brædder

Trin 5 - Afmonter bundrammen

Det er nemmst at placere lågen 
på en vandret overflade.
Bundskinne afmonteres ved at 
løsne de 2 skruer på hver side af 
lågerammen.

W
PC

 b
ræ

dd
er V-profil

Z-profil

Topbræt 55mm skæres af toppen

Bundbræt 50mm skæres af bunden

A-profil
Topbræt 50mm skæres af toppen

Bundbræt 48mm skæres af bunden i en vinkel på 87°

TM
W

V-profil
Topbræt 50mm skæres af toppen

Bundbræt 48mm skæres af bunden

EX EX
Topplade 55mm skæres af toppladen

Bundplade 48mm skæres af bunden

Dobbeltlåge type 90
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Trin 6 - Placer topskinnen

Topskinne placeres i toppen af 
lågerammen. Den holdes fast 
af u-skinnerne, som monteres i 
næste trin.

Trin 7 - Monter u-skinnerne i rammen

U-skinnerne monteres med de 
medfølgende skruer. Sørg for at 
topskinnen er placeret så den går 
på ydersiderne af u-skinnerne.



14

Placer det tildannede topbræt 
først.

Brædderne glides op fra bunden 
af rammen. Sørg for at bræd-
dernes top og bund passer ind 
i hinanden. Brædderne må ikke 
sidde i spænd, men skal have 
mulighed for at bevæge sig inde 
i skinnerne.

Slut af med det tildannede bund-
bræt.

Trin 8 - Placer brædderne i rammen

Trin 9 - Monter bundskinnen

Bundskinne monteres på samme 
måde som topskinne. Vær 
opmærksom på at skinnen er på 
ydersiden af u-skinnerne.

*Der skal ikke bruges bundskinne 
til A-profil.

Dobbeltlåge type 90
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Trin 10 - Genmonter bundramme

Bundrammen monteres med de 
tidligere afmonterede skruer. 
Monter skruerne med unbraco 
nøglen. Vær opmærksom på at 
gevindet går rigtigt.

Lågen monteres på stolpen ved 
at afmontere bolten der sidder 
i hængslen, løfte lågen på plads, 
og montere bolten igen.

Trin 11 - Monter skudrigle

Det medfølgende ”hylster” til 
skudriglen graves ned i jorden 
der, hvor det ønskes at lågen 
låser fast.

Trin 12 - Monter lågen på stolpen
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Tjek at du har modtaget:

Derudover skal du bruge:

Unbracosæt
Vaterpas

Målebånd
Stolpebeton

Hulbor Ø 250mm
Sav

Trin 1 - Tjek du har det du skal bruge

1 x Lågeramme

5 x Brædder ved type 140
6 x Brædder ved type 180

1 x Skinnesæt med skruer

1 x Stolpe til hængsler

1 x Stolpe til anslag

2 x Stolpehatte

1 x Kasse med tilbehør

2 x Stolpeankre

Enkeltlåge type 140/180
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For at montere stolperne, laves 
to huller med en afstand på 
112cm, hullerne graves 90cm 
dybde. Det er vigtigt at der er 
ca. 30cm beton under stolperne.

Trin 2 - Bor huller til stolper (Enkeltlåge)

Trin 3 - Støb stolperne fast

Der medfølger et stolpeanker til 
montering i det forborede hul i 
bunden af stolpen.

Når du skal montere stolperne, er 
det vigtigt at du sikre dig at de 
er i lod og at afstanden mellem 
dem er rigtig. Brug rettesnoren 
til at sikre korrekt flugt. Det kan 
hjælpe at ligge en bundskinne 
i, som du kan bruge til at sikre 
afstanden og at de står i den rig-
tige højde i forhold til hinanden.

Fyld hullet halvt op med beton, 
sæt stolperne i lod og fast-
hold evt. med skråstivere. Lad 
betonen tørre til dagen efter, 
kontrollere at de står rigtigt og 
efterfyld med beton.

De sidste 10 cm fyldes med 
sand eller jord.
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4.1 Start med at skære dine 
brædder, så de bliver 90 cm 
lange (deles på midten).

4.2 Alt efter hvilken beklædning 
du har købt til din låge skæres de  
langsgående efter følgende mål:

Trin 4 - Tilskæring af brædder

Trin 5 - Afmonter bundrammen

Det er nemmst at placere lågen 
på en vandret overflade.
Bundskinne afmonteres ved at 
løsne de 2 skruer på hver side af 
lågerammen.

W
PC

 b
ræ

dd
er V-profil

Z-profil

Topbræt 45mm skæres af toppen

Bundbræt 50mm skæres af bunden

A-profil
Topbræt 50mm skæres af toppen

Bundbræt 48mm skæres af bunden i en vinkel på 87°

TM
W

V-profil
Topbræt 50mm skæres af toppen

Bundbræt 48mm skæres af bunden

EX EX
Topplade 55mm skæres af toppladen

Bundplade 48mm skæres af bunden

Enkeltlåge type 140/180
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Trin 6 - Placer topskinnen

Topskinne placeres i toppen af 
lågerammen. Den holdes fast 
af u-skinnerne, som monteres i 
næste trin.

Trin 7 - Monter u-skinnerne i rammen

U-skinnerne monteres med de 
medfølgende skruer. Sørg for at 
topskinnen er placeret så den går 
på ydersiderne af u-skinnerne.
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Placer det tildannede topbræt 
først.

Brædderne glides op fra bunden 
af rammen. Sørg for at bræd-
dernes top og bund passer ind 
i hinanden. Brædderne må ikke 
sidde i spænd, men skal have 
mulighed for at bevæge sig inde 
i skinnerne.

Slut af med det tildannede bund-
bræt.

Trin 8 - Placer brædderne i rammen

Trin 9 - Monter bundskinnen

Bundskinne monteres på samme 
måde som topskinne. Vær 
opmærksom på at skinnen er på 
ydersiden af u-skinnerne.

*Der skal ikke bruges bundskinne 
til A-profil.

Enkeltlåge type 140/180
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Trin 10 - Genmonter bundramme

Bundrammen monteres med de 
tidligere afmonterede skruer. 
Monter skruerne med unbraco 
nøglen. Vær opmærksom på at 
gevindet går rigtigt.

Trin 11 - Montage af grebspakke

1. Monter låsekas-
sen i rammen

Låsekassen monteres med de 
medfølgende skruer. Vær op-
mærksom på at kassen vender 
overens med de udskårne huller 
i rammen.

Tjek at dørslaget vender rigtigt, 
hvis den ikke gør, kan det ændres 
ved at følge vejledningen på 
låsekasen.

Med RUKO lås
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2. Monter langskilte

Langskilte monteres med de 
medfølgende skruer på begge 
sidder af lågerammen.

Med RUKO lås

3. Monter håndtag

Håndtagene monteres fra hver 
side af lågen. Vær opmærksom 
på at bøsningerne placeres på 
håndtagene inden de monteres. 
Håndtagene fastgøres med den 
lille unbraco skruer der sidder i 
håndtaget.

4. Monter låsecylin-
der i lågen

For at montere låsecylinderen, 
placeres nøglen i låsen og drejes 
således den kan glide ind i låse-
kassen. Cylinderen fastmonteres 
med den medfølgende lange 
skrue, som tilskæres i længden 
inden den skrues ind.

Enkeltlåge type 140/180
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1. Monter låsekas-
sen i rammen

Låsekassen monteres med de 
medfølgende skruer, vær op-
mærksom på at kassen vender 
overens med de udskårne huller 
i rammen.

Uden RUKO lås

2. Monter langskilte

Langskilte monteres med de 
medfølgende skruer på begge 
sidder af lågerammen.

3. Monter håndtag

Håndtag monteres fra hver 
side af lågen. Vær opmærksom 
på at bøsningerne placeres på 
håndtagene inden de monteres. 
Håndtagene fastgøres med den 
lille unbraco skruer der sidder i 
håndtaget.
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Hængsler monteres på stolperne, 
med de medfølgende skruer.

Hængslerne er vendbare, så vær 
opmærksom på, hvordan lågen 
skal åbne.

Trin 12 - Monter hængsler på stolpe

Trin 13 - Monter lågen

Lågen monteres på hængslerne 
med de medfølgende M5 skruer.

Sørg for at skrue flere skruer 
fast, før vægten tages af lågen.

Enkeltlåge type 140/180
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Trin 14 - Monter anslag på stolpe

Anslaget monteres på stolpen 
med de medfølgende skruer.

Ansalget er vendbart. Tjek derfor 
at det vender sådan som du 
ønsker din låge skal åbne.

Trin 15 - Justering af hængsler

Har du brug for at justere dine 
låger, kan dette gøres i hængs-
lerne.

Først løsnes de 4 skuer der hol-
der hængslet fast på stolpen.

Dernæst kan de to pinol skruer 
justeres indad. Dette gøres indtil 
lågen er som den skal være.

For at låse justering, strammes 
de 4 skruer der holder hængslet 
fast på stolpen.

Vær opmærksom på at justere 
alle 3 hængsler.
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Tjek at du har modtaget:

Derudover skal du bruge:

Unbracosæt
Vaterpas

Målebånd
Stolpebeton

Hulbor Ø 250mm
Sav

Trin 1 - Tjek du har det du skal bruge

1 x Gående lågeramme

1 x Stående lågeramme

9 x Brædder ved type 140
12 x Brædder ved type 180

2 x Skinnesæt med skruer

2 x Stolper til hængsler

1 x Skudrigle

1 x Tilbehørskasse

2 x Stolpehatte

2 x Stolpeankre

Dobbeltlåge type 140/180
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For at montere stolperne, graves 
to huller med en afstand på 214 
cm, hullerne graves 90cm. Det 
er vigtigt at der er ca. 30cm 
beton under stolperne.

Trin 2 - Bor huller til stolper (Dobbeltlåge)

Trin 3 - Støb stolperne fast

Der medfølger et stolpeanker til 
montering i det forborede hul i 
bunden af stolpen.

Når du skal montere stolperne, er 
det vigtigt at du sikre dig at de 
er i lod og at afstanden mellem 
dem er rigtig. Brug rettesnoren 
til at sikre korrekt flugt. Det kan 
hjælpe at ligge en bundskinne 
i, som du kan bruge til at sikre 
afstanden og at de står i den rig-
tige højde i forhold til hinanden.

Fyld hullet halvt op med beton, 
sæt stolperne i lod og fast-
hold evt. med skråstivere. Lad 
betonen tørre til dagen efter, 
kontrollere at de står rigtigt og 
efterfyld med beton.

De sidste 10 cm fyldes med 
sand eller jord.
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Trin 4 - Montering af brædder, låsekasse og håndtag

Dobbeltlåge type 140/180

Følg trin 4-11 i montage af 
enkeltlåge type 140/180, for 
at montere brædder i begge 
lågerammer, samt låsekasse, 
håndtag, slutblik og evt. rukolås i 
den gående låge.

Trin 5 - Monter anslag på den stående låge

Anslaget på den stående låge 
(Lågen uden håndtag) monteres 
med de to medfølgende skruer. 

Vær opmærksom på at anslaget 
monteres så den bukkede side, 
som vender væk fra den retning, 
hvor lågen åbner.
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Trin 6 - Monter hængsler på stolperne

Hængsler monteres på stolperne, 
med de medfølgende skruer.

Hængslerne er vendbare, så vær 
opmærksom på, hvordan lågen 
skal åbne.

Trin 7 - Monter lågerne

Lågen monteres på hængslerne 
med de medfølgende M5 skruer.

Sørg for at skrue flere skruer 
fast, før vægten tages af lågen.
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Har du brug for at justere dine 
låger, kan dette gøres i hængs-
lerne.

Først løsnes de 4 skuer der hol-
der hængslet fast på stolpen.

Dernæst kan de to pinol skruer 
justeres indad. Dette gøres indtil 
lågen er som den skal være.

For at låse justering, strammes 
de 4 skruer der holder hængslet 
fast på stolpen.

Vær opmærksom på at justere 
alle 3 hængsler.

Dobbeltlåge type 140/180

Trin 8 - Justering af hængsler

Trin 9 - Monter skudrigle

Det medfølgende ”hylster” til 
skudriglen graves ned i jorden 
der, hvor det ønskes at lågen 
låser fast.
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Del dit resultat med os

Vi håber at du bliver rigtig glad for dit nye hegn og at det 
giver tid og plads til en masse sjov og hygge. 

Vi vil så gerne se, hvordan vores produkter gør nytte og 
skaber rammerne om hyggen i de danske hjem, så hvis du 
skulle have lyst, må du meget gerne dele dit resultat med 
os. 

Det kan du gøre ved enten at tagge os på et billede på 
instagram eller sende et billede til marketing@wimex.dk.

Måske kan dit nye uderum være med til at inspirere andre. 

Del eller find mere inspiration

Følg os på de Sociale Medier og bliv inspireret til, hvordan 
du indretter og vedligeholder dit uderum ved at klikke på 
nedenstående eller søge efter @wimexdk:

Vi glæder os til at se og høre om dit projekt.
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Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200
E-mail info@wimex.dk

www.wimex.dk


