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Stijlvolle veiligheid Mooi en veilig sierhekwerk om huizen en bedrijfspanden heeft een tweeledige functie. 

Ook parken en tuinen worden hier steeds vaker mee uitgerust. Enerzijds bakent het grondgebied af en houdt het 

ongewenst bezoek buiten de deur.  Anderzijds geeft het een onmiskenbare verfraaiing van een waardevol bezit. 

Duurzaam en solide, zodat er een leven lang nauwelijks omkijken naar is. In alle opzichten kan aan de wensen 

worden voldaan en bestaat ons assortiment 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. 
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Ons assortiment hekwerk bestaat uit een groot 

aantal modellen, in stijl variërend van klassiek tot 

modern. Uiteraard zijn aanpassingen in de vorm-

geving en maatvoering van het hekwerk mogelijk, 

omdat we alle hekwerken zelf produceren.

Naast het Basis sierhekwerk kunnen er een aantal 
modellen in een Pro uitvoering worden geleverd. 

het Pro sierhekwerk onderscheidt zich door een aantal 
kenmerken, met name de siervakken zijn breder waardoor er 
minder staanders gebruikt worden, de boven- en onderligger 
zijn zwaarder uitgevoerd d.m.v. kokerprofiel 40x40 mm. Bij een 
aantal modellen wordt er vanaf 1,5 mtr hoogte een extra 
horizontale ligger aangebracht voor extra versteviging.

het sierhekwerk kan in diverse RAL kleuren worden gepoed-
ercoat en is onderhoudsarm. Bij elk model sierhekwerk kan 
een poort in dezelfde stijl worden geleverd.

U kunt ervoor kiezen om zelf de gewenste maten (lengte, 
breedte en hoogte) van uw hekwerk door te geven, maar wij 
kunnen ook ter plekke bij u komen opmeten.
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Ons assortiment hekwerk bestaat uit een groot aantal modellen, in stijl variërend van klassiek tot modern. Uiteraard 

zijn aanpassingen in de vormgeving en maatvoering van het hekwerk mogelijk. Omdat we alle hekwerken zelf pro-

duceren, is het ook mogelijk speciale modellen te vervaardigen. 

Naast het Basis sierhekwerk kunnen er een aantal modellen in een Pro uitvoering worden 

geleverd. het Pro sierhekwerk onderscheidt zich door een aantal kenmerken, met name de siervakken zijn breder 

waardoor er minder staanders gebruikt worden, de boven- en onderligger zijn zwaarder uitgevoerd d.m.v. koker-

profiel 40x40 mm. Bij een aantal modellen wordt er vanaf 1,5 mtr hoogte een extra horizontale ligger aangebracht 

voor extra versteviging.

het sierhekwerk kan in diverse RAL kleuren worden gepoedercoat en is onderhoudsarm. Bij elk model sierhekwerk 

kan een poort in dezelfde stijl worden geleverd.

U kunt ervoor kiezen om zelf de gewenste maten (lengte, breedte en hoogte) van uw hekwerk door te geven, maar 

wij kunnen ook ter plekke bij u komen opmeten.

Voor een uitgebreide specificatie verwijzen wij u naar de technische specificaties. 

Sierhekwerk is leverbaar in de standaardhoogten van 800, 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm

Bevestiging:   het sierhekwerk bestaat uit siervakken en staanders van staalkokerprofiel 60 x 60 mm. Elke staander 

is verlengd en kan worden aangestort met beton. Eventueel kan de staander worden voorzien van 

een voetplaat. De bovenzijde van de staander kan van diverse kappen, bollen of granaatappels worden 

voorzien. De elementen worden door middel van een unieke blinde verbinding met de staanders ver-

bonden.

Vakhoogte:  Opgestelde hoogte -50 mm 

Behandeling:  Basis verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

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. 

Standaard kleurstellingen:
RAL 6005          RAL 6009         RAL 7016         RAL 9005        RAL 9010   

mosgroen         dennengroen    antracietgrijs     zwart               helder wit

Poortmodellen:

   Rechtmodel                  Golfmodel                 Dalmodel                  klokmodel                 Boogmodel            Golfdalmodel         Rechtmodel   Boogmodel  

Algemene
technische specificaties

Blinde verbinding

Afwerking staanders

aluminium paalkap sierbol granaatappel aluminium bol

Verankering



Algemene
technische specificaties Capri
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Basis
Breedte siervak:  1940 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x20 mm
Vulling:   Spijlen en bogen van buis Ø16, radius van de bogen is 210 mm, 
   de spijlen zijn voorzien van een sierpunt

Varianten & Poorten

zonder punt extra bovenligger met krul poort rechtmodel

poort golfmodelpoort golfdalmodel
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Firenze
Basis
Breedte siervak: 1832 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x20 mm
Vulling:   Spijlen en bogen van buis Ø16 mm, radius van de bogen is 210 mm, 
 de spijlen zijn voorzien van een sierpunt, tussenspijlen voorzien van een granaatappel

Varianten & Poorten

poort rechtmodel extra bovenligger poort rechtmodel

poort golfdalmodelpoort golfmodel



77

Genua
Basis
Breedte siervak: 1930 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger:  kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm 

Pro
Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger:  kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm

Varianten & Poorten

poort rechtmodel poort boogmodel dubbele ring ruit

poort boogmodelpoort rechtmodel



Luca
Basis
Breedte siervak: 1970 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen vierkant kokerprofiel 20x20, hart op hart 100 mm

Pro
Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x40 mm
Vulling: Spijlen vierkant kokerprofiel 20x20, hart op hart 100 mm

Spijlen variatie Luca: spijlen strokend                           spijlen gedraaid
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Varianten & Poorten

extra bovenligger poort rechtmodel

poort rechtmodel extra bovenligger poort dalmodel



Milano
Basis
Breedte siervak: 1970 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger:  kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 100 mm

Pro
Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger:  kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 100 mm
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Varianten & Poorten

poort rechtmodel extra onderligger poort recht

poort golfdalmodel poort golfmodel



Monaco
Basis
Breedte siervak: 1930 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger:  kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm 

Pro
Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger:  kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm 
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Varianten & Poorten

poort rechtmodel poort boogmodel dubbele spijl

ruit dubbele ring poort golfmodel



Basis
Breedte siervak: 1930 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger:  kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Lange spijlen buis Ø19 mm, korte spijlen Ø16 beide voorzien van    
        een sierpunt, Lange spijlen hart op hart 150 mm, sierkrul130 mm.

Pro 
Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger:  kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Lange spijlen buis Ø19 mm, korte spijlen Ø16 beide voorzien van    
        een sierpunt, Lange spijlen hart op hart 150 mm, sierkrul130 mm.

Sardinia
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Varianten & Poorten

extra bovenligger sardinia sierkrul poort boogmodel poort rechtmodel

poort golfmodel poort met sardinia sierkrul
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Verona
Basis
Breedte siervak: 1930 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm 

Pro
Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: kokerprofiel 40x40 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm
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Varianten & Poorten

verspringing poort rechtmodel poort boogmodel poort boogmodel

extra bovenligger dubbele spijl poort golfmodel



Enkele en Dubbele sierpoort is leverbaar in standaard opgestelde hoogten van 800, 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm

Maattabel enkele sierpoort 
Standaard afmetingen tussen de palen        800 t/m 2000 mm hoog

Alle maten in mm.    Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Maattabel dubbele sierpoort 
Standaard afmetingen tussen de palen        800 t/m 2000 mm hoog

Alle maten in mm.    Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Sierdraaipoorten
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Technische wijzigingen voorbehouden.
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Vleugelhoogte: Poorthoogte, -50 mm grondspelling.

kader poortvleugel: kokerprofiel 40x40 mm.

Ophanging:  Nastelbare 90° opendraaiende scharnieren, M20. M24 scharnier indien poorvleugelbreedte  vanaf 
2250 mm en geautomatiseerde sierdraaipoorten.

Sluiting:  Sier locinox slot opgebouwd uit roestvrije materialen, met instelbare lengte van de dag- en 
nachtpen. Inclusief ingebouwde europrofiel cilinder met 3 sleutels.  (bij een poort lager dan 

 1000 mm opgestelde hoogte, wordt de poort voorzien van een smalslot)

Onderdelen: Uit roestvrij staal, kunststof en aluminium.

Vastzetten poortvleugels: Vanaf 1500 mm doorgang is elke vleugel voorzien van een inwendige grondgrendel. 

Scharnier- en sluitpaal: Palen zijn verlengd.

Nota:   Indien het type is voorzien van een standaard extra boven- of onderligger is het kokerprofiel 
40x20 mm. Capri en Firenze worden standaard voorzien van een extra bovenligger kokerprofiel 
40x20 mm vanaf 1500 mm opgestelde hoogte.

Opties standaard poort:  Dagmaat wijzigt als poort wordt uitgevoerd met siermuurplaatscharnieren en/of 
 muuraanslagset.

 Enkele sierpoorten:
 Met siermuurplaatscharnieren en sluitpaal = Standaard afmeting tussen de palen + 5 mm.
 Met muuraanslagset en scharnierpaal = Standaard afmeting tussen de palen + 20 mm.
 Met muuraanslagset en siermuurplaatscharnieren = Standaard afmeting tussen de palen + 25 mm.
 Dubbele sierpoorten:  
 Beide zijden voorzien siermuurplaatscharnier  = Standaard afmeting tussen de palen + 10mm.
 Siermuurplaatscharnier met Scharnierpaal = Standaard afmeting tussen de palen + 5mm
 Standaard inmetselscharnieren = Standaard afmeting tussen de palen - 20mm
 Inmetselscharnier t.b.v. bovengrondse aandrijving = Standaard afmeting tussen de palen + 10mm

Opties: Enkele en dubbele sierpoorten voorbereiden om elektrisch te worden bediend.
  Inmetselscharnier leverbaar i.p.v. scharnierpilaster zowel met als zonder voorbereiding t.b.v. 
 op- of inbouw aandrijvingen.

             Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk. 
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Technische specificaties sierdraaipoorten

Technische wijzigingen voorbehouden.



Sierpunten & Ornamenten
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