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Tekniske specifikationer:

Type 88 150

Maskestr. ca. 40 x 40 mm 50 x 50 mm

Tråd ca. 3,5 mm 4,0 mm

Bredde ca. 80 cm 100 cm

Længde 10 og 25 m 10 og 25 m

Farve grøn grøn

EXPO-NET havehegn er det bed-
ste på markedet. Det giver haven
en smuk og miljøvenlig indhegning,
der holder i årevis uden vedligehol-
delse.

Havehegnet er meget let at opsæt-
te f. eks. på trykimprægnerede
træstolper 3” x 3”, hvortil hegnet
sømmes med galvaniserede kram-
per. Eller det kan fastgøres til en
plastbelagt jerntråd (ca. 2 mm),
som kan anbringes i top og bund
og om nødvendigt i midten. 

Mere end 30 års erfaring med 
havehegn fra EXPO-NET viser, at
hegnet bevarer sin farve, form og
styrke, når det er korrekt opsat. 

Vigtige argumenter for at vælge
EXPO-NET havehegn:

Grønt som havens planter.

Rådner eller ruster aldrig. 

Ingen vedligeholdelse.

Nedbrydes ikke af solens UV-
stråling.

Modstandsdygtigt overfor 
ukrudtsmidler og gødnings-
stoffer. 

Hurtigt at opsætte og nedtage 
- ”gør det selv”.

Miljøvenligt materiale.

Mange anvendelsesmuligheder.

Smukt resultat.

Havehegn

Havehegn anvendt som afskærmning ved terrasse.

Havehegn type 88 opsat på 3” stolper langs fortov. 

Havehegn i hæk holder dyr inde.

Havehegn type 150 opsat med kramper. Havehegn type 88 med tråd i top.



Fuglenet
Der er intet så godt som bær fra
haven.
Det synes fuglene også. 
De plukker løs af planter og buske,
hvis de kan komme til det. Og det
er ikke små mængder, der kan for-
svinde. Fra jordbærbede og bær-
buske forsvinder 40 til 60% af
udbyttet, hvis fuglene får frit spil.

Løsningen er at overdække afgrø-
derne med EXPO-NETs fuglenet.
De yder tilmed beskyttelse mod
nattefrost i det tidlige forår.

Fuglenet er enkle og hurtige at
opsætte og fjerne igen.

Man kan eksempelvis opbygge en
tunnel med nettet over afgrøderne
eller en teltlignende konstruktion,
således at man kan plukke inde
under nettet. 

Husk at sørge for en ordentlig
lukning langs kanten, så fuglene
ikke kan krybe under nettet.

Nettets store fleksibilitet betyder, at
det kan strækkes både på langs og
på tværs og således tilpasses det
aktuelle behov. 

Fleksibiliteten medvirker også til, at
fuglene ikke bliver fanget i nettet.

Tekniske specifikationer:

Type Fuglenet

Maskestr. ca. 20 x 25 mm

Tråd ca. 0,2 mm

Farve grøn

Fuglenet leveres i
følgende størrelser:

5 x 2 m
10 x 2 m 

5 x 3 m
5 x 5 m

10 x 5 m

Fuglenettet er en effektiv beskyttelse af planter og
bærbuske og yder samtidig beskyttelse mod natte-
frost i det tidlige forår.



Espaliernet
EXPO-NET espaliernet er ideelt og
miljøvenligt til klatrende planter
som klatreroser, clematis, vedbend
med flere.

Nettet giver ideelle muligheder for
at få planten spredt ud, som man
måtte ønske, idet netmaskerne er
velegnede for opbinding. 
Nettet falder flot ind i planternes
farver, og man kan klippe nettet i
den facon, man ønsker, at planten
skal udvikle sig i.

Espaliernet er velegnet til pergola,
hvis man ønsker en flot blomster-
opsætning. Med en kontrolleret
vækst vil man opnå et flot resultat. 

Ligeledes er plastnet velegnet til
formning af cylindre til plantning af
sommerblomster.

Som indhegning til kompost skaber
plastnet en god bakteriologisk ned-
brydning, der resulterer i en perfekt
og hurtig formuldning. 

Tekniske specifikationer:

Type 88L 112 119L 125L 150L 150L

Maskestr. ca. 40 x 40mm 12 x 12mm 19 x 19mm 25 x 25mm 50 x 50mm 50 x 50mm

Tråd ca. 2,5 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,0 mm

Bredde ca. 80 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 50 cm

Længde 2,5 m* 2,5 m* 2,5 m* 2,5 m* 2,5 m* 5 m

Farve grøn grøn grøn/hvid grøn/hvid grøn grøn

Espalier skaber miljø i haven.

Eksempel på opbinding med espaliernet 
- her type 88.

Eksempel på opbinding med espaliernet 
- her type 119 hvid.

* Fås også i 10 og 25 meters længde.



Ideer med espaliernet

EXPO-NET lathyrus- og hønsenet
er et meget velegnet net i køkken-
haven til klatrende planter eller til
indhegning af høns eller andre
husdyr.

Som voliere er det meget anvendt,
idet det er skånsomt for fugle.
Samtidig giver det et dejligt og
roligt miljø for fugle og deres om-
givelser.
I forbindelse med voliere anbefaler
vi, at nettet sættes på rammer med
trælister.

Tekniske specifikationer:

Type 131

Maskestr. ca. 25 x 30 mm

Tråd ca. 2,5 mm

Bredde ca. 60, 90, 120 og 180 cm

Længde 10 og 25 m

Farve grøn

Glimrende til anvendelse som kompostbeholder
- her type 88.

En nem måde at lave en dekorativ blomsteropsats
med type 150.

Velegnet til klatrende planter.

Velegnet som voliere eller til hønsegård.

Hønsenet / Lathyrusnet 



Opbindingsnet

Opbindingsnet er et meget
stærkt net med en maskestør-
relse på ca. 12 cm. Nettet er
velegnet til klatrende planter
som f.eks. ærter og bønner. I
drivhuset er det ideelt til opbin-
ding af agurker og tomatplan-
ter.

Opbindingsnettet ses næsten
ikke, fordi det har en gennem-
sigtig lysegrøn farve.
Det har meget stor styrke og
som de øvrige af vore produk-
ter en lang levetid.

Nettet kan placeres vertikalt,
men også horisontalt, således
at man har én plante i hver
maske. Efterhånden som plan-
ten vokser, kan man løfte nettet
op for derved at støtte planten
optimalt.

Tekniske specifikationer:

Type Opbindingsnet

Maskeform diagonal firkantet firkantet

Maskestr. ca. 12 x 12 cm 12 x 12 cm 12 x 12 cm

Tråd ca. 1 mm 1 mm 1 mm

Bredde ca. 1,7 m 2 m 2 m

Længde ca. 5 m 5 m 10 m

Farve grøn grøn grøn

Velegnet til opbinding af planter såvel i drivhus som på friland.

Meget fint og anvendeligt net til klatrende planter.



Læhegn / Vindbrydende net

Skyggenet
EXPO-NET skyggenet er det mest
anvendte skyggemiddel til drivhuse
og mistbænke. Nettet bryder den
direkte sols stråler med ca. 40 %
og beskytter derved planterne mod

overophedning samtidig med, at
nettet reducerer varmetab om nat-
ten. Nettet tillader en perfekt venti-
lation til planterne og holder derud-
over insekter ude.

EXPO-NET skyggenet er meget let
at opsætte og nedtage og kan,
som så mange af vore andre pro-
dukter, anvendes år efter år.

EXPO-NET læhegn giver de bed-
ste betingelser for en miljøvenlig
atmosfære i haven og på terras-
sen, og ikke mindst giver læhegn
meget fine betingelser for planters
og træers vækst.

Net er at foretrække som læhegn
fremfor en mur eller et plankeværk,
der skaber turbulens, hvirvelvinde
og dermed forøget vindhastighed
og træk.

Dette problem kan i øvrigt reduce-
res ved at anbringe en netramme
for enden af muren. Læhegnet
reducerer vindhastigheden med ca.
50% lige bag nettet. Virkningen
aftager med afstanden fra nettet.

Læhegn i forbindelse med køkken-
haven giver et langt større udbytte,
da det forhindrer ødelæggende
vindturbulens, som er skadelig for
planterne.
Læhegnet formindsker desuden
frostangreb, insektangreb, jord-
erosion og vandfordampning, og
derved reduceres behovet for van-
ding og sprøjtning.

En god lævirkning giver ofte en tre-
dobling af væksten.
Læhegnet er også meget effektivt
til overdækning af mistbænke i ste-
det for glasvinduer. Det er faktisk
bedre, fordi man undgår overop-
hedning og tillader den naturlige
regn som vanding samtidig med, at
nettet bidrager til at findele regnen
– også en positiv virkning for
afgrøderne.

Tekniske specifikationer:

Type 101 102 102

Maskestr.ca. 4 mm 4 mm 4 mm

Tråd ca. 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

Bredde ca. 100 cm 60og73cm 145 cm

Længde 8 og 50 m 4 m 50 m

Farve grøn/hvid hvid grøn/hvid

Skyggenet kan monteres både indvendigt og udvendigt.

* Fås også i sort

Læhegn type 105 opsat i planterækker som læskærm for nye planter.

Tekniske specifikationer:

Type 105 93 1211

Maskestr.ca. 5 mm 7 mm 6 x 8 mm

Tråd ca. 1,3 mm 1,3 mm 2,9 mm

Bredde ca. 100 cm 145 cm 200 cm

Længde 10og25m 25 m 25 m

Farve grøn/hvid grøn grå/grøn*



Barkbeskytter
Tekniske specifikationer:

EXPO-NET barkbeskytter er en
enkel og billig løsning.
Det primære formål med bark-
beskyttere er at beskytte bl. a.
frugttræer imod beskadigelse af
barken forårsaget af harer, kaniner
og andre dyr.

Da det normalt er unge træer med
tynd bark, som angribes, vil en be-
skyttelse med netrør være at an-
befale.

Barkbeskytteren er et fleksibelt
netrør, som er skåret op i længde-
retningen. Det er let at åbne og
krænge ud over stammen.
Efterhånden som træet vokser, vil
netrørets diameter tilsvarende for-
øges.
Netrøret har også en gavnlig virk-
ning mod frost og sne.

Type 163 tilpasser man selv i
længde samt bredde.

Type 161 A 163

Maskestr. ca. 8 mm 2,5-4 mm

Tråd ca. 2 mm 1 mm

Diameter / Længde Ø 62 mm 100 cm

Højde 60 cm 100 cm

Farve sort sort

Stk. pr. pakke 3 stk. 1 stk.

Barkskade efter harebid

Type 161 A

Her tilpasses type 163 i højden.

Type 161 A fås i tilpassede stykker.

Beskytter mod harebid - her type 163.



Flue-/insektnet
EXPO-NET flue- og insektnet hol-
der effektivt myg, fluer – ja, alle
former for insekter og småkryb –
ude og tillader samtidig en god
friskluftcirkulation/ventilation.

Med disse net kan man fremstille
myggevinduer, insektdøre, flue-
skabe, ventilationsvinduer m.m.
Yderligere kan man med stor fordel
anvende insektnet opsat på ram-
mer som vinduer for en overdæk-
ket terrasse for at give læ. Det
giver et behageligt indeklima på
terrassen og stadigvæk frit udsyn
til haven.

Ved anvendelse af insektnet bør
nettet sættes i rammer med lister.

Insektnettet er også meget veleg-
net til tagudhæng. Samtidig med,
at det holder bier og øvrige insek-
ter ude, forhindrer det også snefyg-
ning ind på loftet.

Tekniske specifikationer:

Type 61 108/109 208/209 309

Maskestr. ca. 1,5 x 1,5 mm 2 x 2,6 mm 2 x 2,5 mm 1,7 x 1,7 mm

Tråd ca. 0,5 mm 0,3 mm 0,3 mm 1,5 mm

Bredde ca. 62 cm 60 og 120 cm 60 og 120 cm 60, 80, 100 og 120 cm

Længde 2,5 m* 2,5 m* 2,5 m* 2,5 m*

Farve grøn/hvid grøn/grå grøn/hvid/grå grå/hvid

Insektnet monteret i køkkenvindue - her type 209.

Insektnet set udefra - her type 309. * Fås også i 10 og 25 meters længde.



Tagrendenet

Regnvandsfaskine (Specialbrochure kan rekvireres)

EXPO-NET tagrendenet forhindrer
på elegant vis tilstopning af tagren-
der, hvilket sædvanligvis sker om
efteråret og vinteren, hvor det ikke
er særligt spændende at skulle
rense tagrender.
Tagrendenettet passer til Plastmo-
Rodena-, Icopal- og zinktagrender.

Systemet er enkelt og kan monte-
res på tagrenden uden brug af
værktøj takket være et simpelt
“klik”-system.

Tagrendenettets fordele:

Tagrenden dækkes i fuld bredde.
Tilpasning sker let med en kniv.
Nettet går ind under taget som 
ekstra sikkerhed.
Selvrensende via vindturbulens.
Brud- og frostsikkert.
Let at montere (gør det selv).
Billigt i anskaffelse.

Tekniske specifikationer:

Type 105 70 M

Maskestr. ca. 5 mm 5 mm

Tråd ca. 1,3 mm 1,5 mm

Bredde ca. 15 cm 23 og 30 cm

Længde 1 m 2 m

Farve grå sort

Stk. pr. pakke 4 stk. 15 el. 30 stk.

Type 105 monteres på zinktagrende med et let tryk. 

Nettet ligger stabilt i tagrenden - her type 70 M. 

Type 105 monteret på Plastmo-tagrende. Tagrendenet er en effektiv beskyttelse mod tilstoppede tagrender.

Miljøvenlig bortskaffelse af
overflade/regnvand.

Enkel og let montering.
Ideel til “gør det selv”.
Ingen ekstra fittings.
Fremstillet af miljøvenligt 
polyethylen.
Mindre gravearbejde.
Kan afvande 50 m2 tagflade.
Fylder 1/5 af en stenfaskine.
Enkel at udvide. Regnvandsfaskinen, der består af 2 stk. BIO-

BLOK® 80 HDG samt tilhørende fiberdug, kan
afvande ca. 50 m2 tagflade. 



Inspiration

Mulighederne er mange 
- kun fantasien sætter grænser...



Georg Jensens Vej 5 - DK-9800 Hjørring - Phone: +45 98 92 21 22 - Fax: +45 98 92 41 89 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk

EXPO-NET Danmark A/S er et
familieejet firma. Stiftet i 1959 og
med ca. 40 års erfaring med høj-
teknologisk produktion af plastnet.

Mere end 700 forskellige nettyper
danner grundlaget for en kraftigt
ekspanderende fabrik med eksport
til mere end 25 lande.

Virksomheden råder over mere end
9000 m2 moderne produktionsare-
al, lager, showroom, kontorer samt
eget konstruktions- og maskin-
værksted.

Firmaet har følgende salgs- og pro-
duktionsområder:

Haveprogram:
En af de meget væsentlige sekto-
rer er havesektoren, idet flere og
flere har forstået nødvendigheden
af at anvende miljøvenlig plast i 
bl. a. haven.

Haveprogrammet omhandler en
bred vifte af produkter, som flot
passer ind i naturens grønne miljø.
Blandt vore produkter findes alle
former for net til haveejere, plante-
skoler, gartnerier og frugtavlere.

Bygge & Anlæg:
Et stort og alsidigt program af net
til bygge- og anlægssektoren.
Vejarmering af indkørsler, sne-
fangsrør, tagrendenet, faskiner
m.m. (Rekvirer brochurer).

Emballagenet:
Mange forskellige net til em-
ballering af frugt, grøntsager, lege-
tøj m.m. (Rekvirer brochurer).

BIO-BLOK®:
Et stort program i netrør til biolo-
gisk rensning samt til faskiner til
rensning og nedsivning af spilde-
vand og regnvand. 
(Rekvirer brochurer).

Industrinet:
Et bredt program af specialnet til
industrien.

Generelt:
Alle produkter er UV-stabiliserede,
hvilket garanterer, at farven, for-
men og styrken ikke ændrer sig.

Alle produkter er lette at håndtere
og opsætte.

EXPO-NETs produkter harmonerer
med EU’s miljøregulativer, idet der
ikke opstår forurening i forbindelse
med fremstillingen af net eller ved
bortskaffelse ved forbrænding. 

EXPO-NETs produkter er fremstillet
af polyethylen, et olieprodukt, som
fint indgår i genanvendelse eller
bortskaffelse uden at forurene
vores miljø. 

Profil

Mulighederne er mange 
- kun fantasien sætter grænser...

11
/0

4 
. L

ay
ou

t: 
w

w
w

.re
kl

am
ek

on
to

re
t.d

k 
. T

ry
k:

 w
w

w
.v

en
di

a.
dk


