
HEKWERK EN POORTEN



EEN VEILIG GEVOEL

Veiligheid en toegankelijkheid, daar 

draait het om bij een hekwerk. U wilt 

uw huis of gebouw immers uitstekend 

beveiligingen, maar daarbij wel de 

open en gastvrije uitstraling behouden. 

Daarom besteden wij alle aandacht 

aan het ontwerpen en produceren van 

een uitgebreid hekken- en poorten- 

programma afgestemd op uw wensen.

TOTAALPAKKE T  

Een veilig gevoel geeft rust. Dat is onze 

gedachte als het gaat om hekwerk.  

Bij hekwerken speelt naast beveiliging, 

ook een representatieve uitstraling  

een grote rol. Door onze ruime 

ervaring en kennisuitwisseling met 

verschillende partnerbedrijven kunnen 

wij het gehele totaalpakket leveren.

ONDERHOUD EN MONTAGE

Uiteraard verzorgen wij ook de 

montage en kunnen wij indien 

gewenst onderhoud- en service- 

contracten aanbieden.

MAAT WERK

Naast een uitgebreid programma 

van standaardproducten leveren  

wij ook maatwerk, zowel in hekwerk  

als diverse constructiewerkzaam- 

heden voor bedrijven en particulieren. 

Ook begeleiden wij gehele projecten.



HEKWERK

Hekwerk is de basis voor een goede 

buitenbeveiliging. Een degelijk hek- 

werk zorgt ervoor dat onbevoegden 

niet of nauwelijks toegang krijgen tot 

uw terrein. Tevens geeft een hekwerk 

uw pand en/of terrein een professionele 

uitstraling. Hekwerk zorgt naast de 

veiligheidsfunctie ook voor waarde- 

vermeerdering van uw pand.

DUURZ AAM EN SOLIDE

Onze hekwerken zijn duurzaam en 

degelijk zodat er een leven lang 

nauwelijks omkijken naar is.  

In alle opzichten kan aan uw wensen 

worden voldaan. Ons assortiment 

bestaat uit een groot aantal modellen 

met elk hun eigen stijl, van klassiek  

tot modern. Ook is het mogelijk om 

een eigen ontwerp op maat te laten 

maken.

De vier meest gangbare hekwerken:

■ Harmonicagaas-hekwerk

■ Dubbelstaafmat-hekwerk

■ Spijlen-hekwerk

■ Sier-hekwerk  



POORTEN

Een gebruiksvriendelijk, solide en 

representatieve poort vormt een 

onmiskenbaar deel van een beveiligd 

terrein. Daarom hebben wij een groot 

assortiment draai- en schuifpoorten  

in allerlei modellen en afmetingen.  

De poorten passen perfect bij onze 

hekwerklijn zodat alles naadloos aan- 

sluit en een geheel is. Naast standaard 

uitvoeringen leveren wij diverse types 

op maat desgewenst op basis van  

uw eigen ontwerp. Uiteraard kunnen 

wij een poort ook voorbereiden voor 

elektrische aandrijving of dranger.

DR AAIPOORTEN

Van een simpele tuinpoort  tot volledig 

eigen ontwerp. Zowel enkele als 

dubbele draaipoorten. Ook in standaard 

uitvoering is het mogelijk om de draai- 

poort op maat te leveren.

SCHUIFPOORTEN

Wij leveren vrijdragende schuifpoorten 

en schuifpoorten op rails in diverse 

modellen en maten. Kwaliteit en hoge 

veiligheidseigenschappen staan voorop 

bij het ontwikkelen en produceren van 

deze poorten.



AUTOMATISERING

Elke poort is geschikt voor elektrische 

besturing. Alle mogelijke draaipoorten 

en schuifpoorten met de meest 

uiteenlopende gebruiksfrequenties zijn 

er mee uit te rusten. Wilt u uw poort 

openen via een kaartlezer, toegangs-

pas, intercom, afstandsbediening of 

zelfs uw mobiele telefoon? Bij ons 

vindt u altijd een oplossing waarmee u 

bezoekers snel en eenvoudig toegang 

kunt verlenen of juist weigeren. Wij 

leveren een compleet assortiment van 

poortautomatiseringen, toegangscon-

trole- en buitenbeveiligingssystemen. 

SERVICE-  EN ONDERHOUDSCONTR AC TEN
Ons werk stopt niet bij een complete, geïntegreerde oplossing van uw vraagstuk. 

We gaan verder. Onze service- en onderhoudscontracten garanderen een snelle 

dienstverlening bij schade en storingen. Met een preventief onderhoudscontract 

voorkomen we uitval, en dus onnodig hoge kosten voor reparatie of vervanging. 

Maar het draait ook om de veiligheid van de producten en de daaraan gekoppelde 

regelgeving. Met een totaaloplossing bedoelen we ook écht een volledige aanpak.

24-UURSSERVICE
Met onze verschillende service- en onderhoudscontracten kiest u zelf de oplossing 

die bij u past. We maken afspraken over het onderhoud van uw installatie, de 

eventuele vervanging van onderdelen en onze hulp bij storingen.  

24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd van razendsnelle assistentie! 
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