HOUTEN KLAPHEKJE
Kenmerk voor het klaphekje is dat deze schuin geplaatst wordt waardoor het vanzelf dicht
valt. Door gebruik te maken van zwaar hang en sluitwerk en een aanslag ijzer met rubber
doppen heeft het klaphekje een lange levensduur.

foto: klaphekje inlands eik hout
Voorbeeld van een klaphekje:
Artikelnr: S200010 (grenen hout), S200012 (inlands eiken hout).
Maat: 1 meter hoog, 1 meter breed
Planken: 6 verticale, 1 diagonale, 2 horizontale, 15 cm breed, 3 cm dik
PRIJSOPGAVE KLAPHEKJE:
ARTIKELNR.
OMSCHRIJVING
S200010
klaphekje grenen hout
S200012
klaphekje inlands eiken hout
S200055
hang en sluitwerk voor klaphekje
S003252
biels inlands eiken

PRIJS PER STUK
€ 100,-120,-80,-75,--

METALEN KLAPHEKJE
Het metalen hekje scharniert d.m.v. nylon ringen waardoor het zeer gemakkelijk te
bedienen is (o.a. rolstoelgebruikers). Het hek wordt schuin geplaatst waardoor het vanzelf
dicht valt.
Op de aanslag worden rubbers gemonteerd voor demping van het geluid bij het dichtvallen
van de poort.

S200013

S200032
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Artikelnummer: S200013 (5 spijlen zie foto)
Gegalvaniseerd hek
Maat: 1 meter hoog, 1 meter breed
Ophanging: 2 verstelbare scharnieren
Inclusief: aanslag met twee rubbers

Artikelnummer: S200014 (6 spijlen)
gegalvaniseerd hek
Maat: 1 meter hoog, 1.30 meter breed
Ophanging: 2 verstelbare scharnieren
Inclusief: aanslag met twee rubbers

Artikelnummer: S200031 (11 spijlen)
zie
Gegalvaniseerd hek
Maat: 1 meter hoog, 2 meter breed
Ophanging: 2 verstelbare scharnieren
Inclusief: aanslag met twee rubbers

Artikelnummer: S200032 (15 spijlen
foto). Gegalvaniseerd hek.
Maat: 1 meter hoog, 2,5 meter breed
Ophanging: 2 verstelbare scharnieren
Inclusief: aanslag met twee rubbers

PRIJSOPGAVE METALEN KLAPHEKJE:
ARTIKELNR.
S200013
S200014
S200031
S200032
S003252

OMSCHRIJVING
klaphekje spijlen (1 m) incl. hang en sluitwerk
klaphekje spijlen (1.3 m) incl. hang en sluitwerk
klaphekje spijlen (2 m) incl. hang en sluitwerk
klaphekje spijlen (2.5 m) incl. hang en sluitwerk
biels inlands eiken

PRIJS PER STUK
€ 235,00
250,00
325,00
350,00
75,00

MENHEK

S200018
Artikelnummer: S200018 (zie foto)
Menhek van ijzer, gegalvaniseerd
Maat: 1 meter hoog, 2,5 meter breed
Ophanging: 2 verstelbare scharnieren
PRIJSOPGAVE MEN HEKKEN:
ARTIKELNR.
OMSCHRIJVING
PRIJS PER STUK
S200018
menhek ijzer gegalvaniseerd incl. hang en sluitwerk
€ 350,00
S200032
menhek (2,5 m) spijlen incl. hang en sluitwerk
350,00
S200045
gaas om poort S200018 te bekleden (gemonteerd)
50,00
S200018
poort RAL kleur coaten op aanvraag
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TOURNIQUETTE
De Tourniquette is een metalen draai carussel, die handmatig bediend wordt

S200037
Artikelnummer: S200037 (zie foto)
Draaipoortje van ijzer, gegalvaniseerd
Maat: 1 meter hoog, 1 meter breed
Bevestiging in grond d.m.v. paal en levering van zak beton
Voorzien van houten blok voor geluiddemping
PRIJSOPGAVE METALEN HEKKEN:
ARTIKELNR.
OMSCHRIJVING
S200037
tourniquette

PRIJS PER STUK
€ 240,00

LANDHEK
Gegalvaniseerd grootveehek in diverse lengtes hoogte is 1.10 meter. Bestaat uit vijf
horizontale buizen met twee tussenspijlen.
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SCHAPENHEK
Gelijk aan gegalvaniseerd grootveehek maar bestaat uit zeven horizontale buizen met twee
tussenspijlen. In diverse lengtes te verkrijgen.
PRIJSOPGAVE
ARTIKELNR.
S200013
S200014
S200018
S200031
S200032
S200045
S200037
S200061
S200062
S200063
S200064
S200065
S200066
S200071
S200072
S200073
S200074
S200075
S200076
S003252
S004251

METALEN HEKKEN:
OMSCHRIJVING
klaphekje spijlen (1 m) incl. hang en sluitwerk
klaphekje spijlen (1.3 m) incl. hang en sluitwerk
menhek ijzer gegalvaniseerd incl. hang en sluitwerk
klaphek spijlen (2.0 m) incl. hang en sluitwerk
menhek (2,5 m) spijlen incl. hang en sluitwerk
gaas om poort S200018 te bekleden (gemonteerd)
tourniquette
landhek 3 m incl. scharnieren
landhek 4 m incl. scharnieren
landhek 4,5 m incl. scharnieren
landhek 5 m incl. scharnieren
landhek 5,5 m incl. scharnieren
landhek 6 m incl. scharnieren
schapenhek 3 m incl. scharnieren
schapenhek 4 m incl. scharnieren
schapenhek 4,5 m incl. scharnieren
schapenhek 5 m incl. scharnieren
schapenhek 5,5 m incl. scharnieren
schapenhek 6 m incl. scharnieren
biels inlands eiken
robinia hoekpaal 2.50 m diameter 16-20 cm

PRIJS PER STUK
€ 235,00
250,00
350,00
300,00
350,00
50,00
240,00
153,50
170,00
180,00
189,50
325,00
335,00
177,50
195,00
205,00
215,00
350,00
365,00
75,00
27,50
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HOUTEN POORT
Voorbeeld van een grenen poort:
Artikelnummer: S200040
Maat: 1 meter hoog,
Breedte: 3,5 of 4 meter,
Planken: 3 verticale, 2 diagonale, 2x3 horizontale, 15 cm breed, 3 cm dik
Ter verduidelijking: bij de grenen poort zijn de horizontale planken dubbel.
Voorbeeld van een inlands eiken poort:
Artikelnummer: S200042
Maat: 1 meter hoog, 4 meter breed
Planken: 3 verticale, 2 diagonale, 3 horizontale, 15 cm breed, 3 cm dik

foto: poort (artikelnr. S200040)
PRIJSOPGAVE POORT:
ARTIKELNR.
OMSCHRIJVING
S200040
poort grenen hout 4 m
S200042
poort inlands eiken hout
S200045
gaas om poort te bekleden (gemonteerd)
S200055
hang en sluitwerk voor poort
S003252
biels inlands eiken
S200058
hang en sluitwerk voor dubbele poort

PRIJS PER STUK
€ 200,00
245,00
50,00
100,00
75,00
200,00

Foto: sluitwerk bij dubbele poort
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ELEKTRISCH VERSTELBAAR HEK
In het elektrische hek kunnen 5 gladdraden gemonteerd worden. Deze draden kunnen
aangesloten worden op een schrikdraadapparaat, vandaar de benaming elektrisch hek. Het
is ook mogelijk om lint te gebruiken i.p.v. gladdraad. Het hek is vervaardigd uit volbad
verzinkt staal. Het hek is uittrekbaar van 2.50 tot 4.00 m en zo aan iedere breedte
aanpasbaar.
ARTIKELNR.

OMSCHRIJVING

S200022

elektrisch hek

PRIJS PER STUK
€

136,50

DOORRIJ HEK
Een compleet hek, eenvoudig mee te nemen en op te hangen op plaatsen waar u vaak door
een hek moet rijden. De trekker duwt het hek, dat onder spanning staat, zelf open en het
sluit automatisch. Bestaat uit twee delen, breedte 3.70 meter.

ARTIKELNR.

OMSCHRIJVING

G004164

doorrijhek 3.7m

PRIJS PER STUK
€

165,00

POORT TOEBEHOREN

S200081
S200089
S200084
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ARTIKELNR.

OMSCHRIJVING

PRIJS PER STUK

S200081
S200082
S200083
S200084
S200085
S200086
S200087
S200089
G010783
S100133
S100133D
G010905

geheng (60/4/1) (L./B./D)met duim, bovenste van foto
geheng (60/4/1)
plaatduim
geheng (50/5/1) met duim, onderste van foto
geheng (50/5/1)
plaatduim zwaar
aanslag ijzer met rubbers
poortsluiter, lengte ketting 20 cm, kram 10 cm groot
poortgreep zwart
poortgreep oranje
poortgreep oranje 20 stuks totaal
poortgreep anker

€ 22,50
12,50
12,50
26,-14,50
12,50
26,-10,-2,51
2,20
37,50
2,10

SLAGBOOM SLUITING

Foto: slagboom sluiting met aluminium driehoek sleutel S200088

Foto: slagboomsluiting af te sluiten met hangslot, set wordt geleverd zonder hangslot maar
wel met ketting. S200090
ARTIKELNR.
S200088
S200089
S200090

OMSCHRIJVING

PRIJS PER STUK

slagboom sluiting
sleutel voor slagboomsluiting
slagboom sluiting rond
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€ 95,00
35,00

