
• Veilig    • Stijlvol

Mooi en veilig sierhekwerk om huizen en bedrijfspanden heeft een tweeledige functie. Enerzijds bakent het grondgebied 

af en houdt het ongewenst bezoek buiten de deur.  Anderzijds geeft het een onmiskenbare verfraaiing van een waardevol 

bezit. Ook parken en tuinen worden hier steeds vaker mee uitgerust. 

Duurzaam en solide, zodat er een leven lang nauwelijks omkijken naar is. In alle opzichten kan aan de 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. We onderscheiden ons door een aantal karakteristieke 

kenmerken zoals het afwerken van de staanders met sierbollen of granaatappels en het blinde verbindingssysteem wat 

ongewenste demontage van het sierhekwerk tegengaat. 

Sierhekwerk
Standaard sierpunten en ornamenten

Kleurstellingen
Het hekwerk wordt verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennengroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010 
helderwit

Overige kleuren op aanvraag.

Coating
Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch 
wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Sierpunten
& ORNAMENTEN

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

ring
ø130x6

LA 152 zonder stift
135 mm

Andere opties op aanvraag

LA 41
80 mm

krul
130x6

LA 272
120 mm

LA 211
140 mm

ruit
130x6

LA 161
120 mm

LA 171
110 mm
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