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            NSH NORDIC A/S 

NSH NORDIC A/S blev grundlagt i 1988 af Preben og Christel Norup. 
Det hele startede med en lille gårdbutik med speciale indenfor fåre-
artikler, og navnet var dengang Norup Fåregrej. I løbet af de sidste 23 
år har virksomheden gennemgået en rivende udvikling. Den lille gård-
butik er lukket, og vi er i dag blandt Skandinaviens største udbydere af 
hegn, udendørs legepladser til privat brug og digitale vejrstationer. 

Vi afsætter vores produkter gennem forhandlere og detailhandelen i 
hele Skandinavien. Logistikken styres fra vores logistikcenter i Bræd-
strup, hvor vi råder over 7.500 m2 lagerhaller samt udendørs faciliteter 
på 15.000 m2. For at sikre en effektiv logistik anvender vi den mest 
moderne teknologi indenfor lager- og logistikstyring, og samtidig tilbyder 
vi flere forskellige transportformer, så vi kan tilpasse os til den enkelte 
kundes behov.

I 2010 etablerede vi et salgskontor i Sverige for at komme endnu tæt-
tere på vores kunder i Skandinavien. Vi beskæftiger ca. 30 engagerede 
medarbejdere, som hver dag arbejder for at yde vores kunder den bed-
ste service. 

NSH NORDIC A/S ejes stadig 100 % af Preben og Christel Norup, men 
drives i dag med en ansat direktør og en professionel bestyrelse.

NSH NORDIC 

Hurtig og sikker levering
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Hestehegn
”Royal Tropic” hestehegn er et flot og eksklusivt hegn, som bærer sit navn med 
værdighed. Hegnet er fremstillet af en af de mest holdbare træsorter i verden ”Itauba”, og 
behandlet efter de højeste normer. Hegnet kan med fordel løbende behandles med 
træolie, men kan også stå ubehandlet, hvorefter det med tiden vil indtage en grålig farve.

”Dallas” hestehegn er et smukt og klassisk hegn, som er ideel som hegn omkring 
ridebaner og permanente folde. Hegnet er fremstillet i trykimprægneret fyrretræ. Bommene 
er marvskåret, hvilket sikrer en mere stabil kvalitet. Pælene er NTR-A imprægneret for 
maksimal holdbarhed.

”Derby” hestehegn er et meget solidt og eksklusivt hegn. Hegnet falder flot og naturligt ind 
i landskabet, og består af Ø14 cm stolper med fræsede huller, så det er let at montere de 
afrundede lægter, der er hele 12 cm i højden og 4,8 cm i tykkelsen. Hegnet er fremstillet i 
trykimprægneret fyrretræ, stolperne er NTR-A imprægneret for maksimal holdbarhed, og 
lægterne er NTR-AB imprægneret.

El-hegn
Vi fører et bredt udvalg 
af el-hegnsartikler såsom 
elektriske spændings-
givere, isolatorer, led-
håndtag, hegnsreb, 
hegnstape, silva tråd, 
iso-wood pæle, jernlåger 
m.m. Kort sagt alt hvad 
der skal bruges til at lave 
en professionel elektrisk 
indhegning.

“Dallas”“Royal Tropic” “Derby”

NSH NORDIC



Havehegn
NSH havehegn er fremstillet af varmgalvaniseret tråd, 
som er svejst i samlingerne. Havehegn anvendes til 
indhegning af haver, sommerhusgrunde, hundegårde 
o.lign. Det kan endvidere anvendes til afskærmning af 
træer.
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5 x 10 cm                                         10 x 10 cm  

5 x 5 cm                                               5 x 10 cm                                             10 x 10 cm

5 x 5 cm                                               5 x 10 cm                                             10 x 10 cm



Stålgærde 
Knyttet stålgærde er fremstillet af varmgalva-
niseret tråd belagt med min. 240 gr. zink pr. 
m2. Hegnet er knyttet i samlingerne. Længde 
trådene, hvoraf de 2 kant tråde er sværere, er  
bølgede (kreppede), hvorved opsætningen i 
kuperet terræn lettes betydeligt, og en glat og 
stram hegnsopsætning derfor kan opnås. Knyttet 
stålgærde kan også tilbydes med en Crapal (zink 
+ aluminium) overfladebehandling, der sikrer 
betydelig længere levetid.

Tightlock stålgærde er fremstillet af varmgalva-
niseret tråd med ekstra høj brudstyrke – high 
tensile 1180N/mm2. Modsat det knyttede 
stålgærde er samlingerne låst med en knude 
både vandret og lodret hvilket sikrer, at mask-
erne ikke udvider sig. Endvidere går samtlige 
lodrette tråde ubrudt fra øverste til nederste 
kant tråd, hvilket gør Tightlock særdeles sta-
bilt. Længde trådene, hvoraf de 2 kant tråde er 
sværere, er bølgede (kreppede), hvorved opsæt-
ningen i kuperet terræn lettes betydeligt, og en 
glat og stram hegnsopsætning derfor kan opnås.

NSH trådflet er varmgalvansieret 
efter fletning, hvilket sikrer en 
længere holdbarhed. Trådflet 
anvendes typisk til hønsegårde, 
dekoration, understøtning af iso-
lering, afskærmning af træer m.m. 
Fås som galvaniseret samt grøn 
eller sort plastbelagt.

NSH volierenet er svejst i sam-
lingerne og herefter varmgalva-
niseret for at sikre en længere 
holdbarhed. Volierenet anvendes 
typisk til volierebygning samt 
bygning af indhegninger og bure 
til mindre dyr. Kan også anvendes 
til afskærmning af ungtræer og 
planter og er desuden velegnet til 
sikring af ventilationsåbninger og 
indsugninger. Fås som galvani-
seret, rustfri el. grøn plastbelagt.

Insektnet i plast benyttes, hvor 
man ønsker at afskærme for in-
sekter. Et solidt produkt fremstillet 
i plast med en vægtfylde på 
200 g/m2. Fås i grå og hvid.

Trådflet • Volierernet • Insektnet

Trådflet, galv., grøn og sort

Volierenet

Insektnet, hvid og grå

Knyttet

Tightlock



Betonhegn
Et gedigent hegn som kan kombineres med 
mange forskellige løsninger i træ. På billederne 
er vist plankerafter i trykimprægneret fyrretræ 
Ø5 cm i farven sort og natur. 

Maskinflet 
Anvendes som alternativ til havehegn.
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Panelhegn
Anvendes som alternativ til havehegn eller 
såfremt der ønskes en mere permanent løsning 
med en låge. 



Sikringshegn
NSH tilbyder et bredt sortiment indenfor sikringshegn til professionelt brug. 
Maskinflet til sikring af udendørs arealer såsom institutioner, vandværker, sportsplad-
ser, privat områder m.m. 

Strong Closing panelhegn til udendørs sikring, hvor der kræves ekstra sikkerhed 
såsom bilforhandlere, byggemarkeder, industrivirksomheder m.m.

Mobilhegn til hurtig afskærmning eller sikring af områder såsom koncerter, 
festivaller, byggepladser m.m.

Vi kan endvidere tilbyde et stort udvalg af porte og låger til det valgte sikringshegn 
samt et omfattende tilbehørsprogram, som vi lagerfører. Mangler du en vare, som 
ikke er at finde i vores brede sortimentet, kontakt vores salgsafdeling, som 
undersøger muligheden for at skaffe varen hjem.

  NSH NORDIC

Maskinflet Sikringshegn Strong Closing Porte og Låger

Mobilhegn



Haveartikler
Indenfor haveartikler kan NSH  
bl.a. tilbyde kompostbeholder, 
komplet tørrestativ samt 
fuglenet til beskyttelse af 
eksempelvis frugttræer, 
bærbuske o.lign.

Husdyrsartikler
Under husdyrsartikler finder du produkter til hunde, heste får, grise, fjerkræ, 
kaniner samt produkter til bekæmpelse af skadedyr.
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Jungle Gym Legeartikler
Vi kan som de eneste i Skandinavien tilbyde Jungle 
Gym´s populære sortiment af udendørs legetårne, 
moduler og tilbehør til privat brug godkendt af TÜV 
iht. EN :71-1,2,3,8 & 9. 
Mulighederne er uendelige, der findes et Jungle 
Gym legetårn til ethvert areal og budget. Med lidt 
fantasi kan du kombinere dine favorit produkter til at 
skabe din helt egen unikke legeplads

                     NSH NORDIC

“Villa” “Minimarket” “Farm”

“Swing” “PeekOscope”



NSH Legeartikler
Udover Jungle Gym legeartikler har vi et bredt ud-
valg af andre legeartikler. Herunder er vist et udvalg 
af det brede sortiment som bl.a. omfatter: Baby-
gynge, 3i1 gynge, gyngesæde i plast og træ, tal-
lerken gynge, trapez gynge, blød gynge, klatrereb, 
rebstige, klatresten, skibsror, stjernekikkert, trillebør, 
komplet fodboldbane, faldunderlag m.m. Vi udvider 
løbende sortimentet med nye spændende artikler.

Hy-Land
Hy-land er legepladser som er godkendt til offentligt 
brug af TÜV iht. EN 1176. Med et Hy-land legetårn 
kan du forvandle dit legeområde til en unik og 
udfordrende legeplads og til en overkommelig pris. 
Hy-land er især velegnet til restauranter, hoteller, 
skoler, daginstitutioner samt mindre camping-pladser. 
Endvidere er der mulighed for at tilkøbe et gyngemodul 
til påbygning på legetårnet eller et fritstående gynge-
stativ. N
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Red-Toolbox
NSH fører et bredt udvalg af 
Red Toolbox som er forskellige 
saml-selv modeller i træ. Red Toolbox 
sortimentet består af både kitsæt i træ 
samt værktøj tilpasset til børnehænder. 

NSH NORDIC
Energimåler

Sportsur med puls og GPS

Ventus
Ventus er NSH´s nye og spændende 
sortiment indenfor vejrstationer, termome-
tre, barometre, hygrometre, vindmålere, 
regnmålere, GPS-loggere, GPS-ure, GPS 
trackere, digitale målebægre, stegetermo-
metre samt energimålere.

Vejrstation 

Stegetermometer



 

NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK - 8740 Brædstrup • Tel. + 45 7575 4270

www.nshnordic.com
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