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HEKKEN EN
POORTEN      
Een hek is vaak een eerste kennismaking 
van uw bezoek. Daarom zijn onze hekken 
naast functioneel en duurzaam ook 
mooi om te zien.
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GRENEN HEKKEN EN POORTEN

Voorkom dat kinderen 
en huisdieren 

onverwachts de tuin 
uitrennen en 

markeer de grenzen 
van uw privébezit.

GRENEN HEKKEN  
EN POORTEN
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GRENEN HEKKEN EN POORTEN
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Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten. 
Incl. duimen.  
 W19013

Rechthek met trellis

Gemaakt van grenenhout.  
In een raamwerk van 4,5x4,5 cm. (bxh).
180x90 cm W01005 

Rechthekpoort met trellis

Gemaakt van grenenhout.
In een raamwerk van 4,5x4,5 cm. (bxh).  
Excl. hang + sluitwerk.
100x90 cm W01504

Voor het monteren van 
hekken en schermen.

L-beslag 

Per 4 stuks verpakt.
Geel verzinkt  W19007  
RVS W19019  
Zwart gepoedercoat W19036

Reliëf rechthekpoort

Gemaakt van grenenhout. 
Excl. hang + sluitwerk. (bxh).
100x60 cm W01501 
100x80 cm W01502  
100x100 cm W01503 

Reliëf rechthek

Gemaakt van grenenhout. (bxh).
190x60 cm W01001 
190x80 cm W01002 
190x100 cm W01003
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DOUGLAS HEKKEN EN POORTEN

Douglas reliëf rechthek 

Gemaakt van onbehandeld douglashout. Latten ca. 9 cm breed met reliëf.
180x80 cm W01008

Douglas reliëf rechtpoort 

Gemaakt van onbehandeld douglashout.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.  
100x80 cm W01508

De douglas hekwerken zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm. 
Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook als afbakening 
in buitenverblijven en kapschuren. De hekwerken zijn compleet voorgemonteerd.

Douglas hekwerk 178,5x73 cm 

Onbehandeld  1009123
Groen geïmpregneerd W52565 
Zwart geïmpregneerd W53565

Douglas hekwerk 228,5x73 cm 

Onbehandeld  1009124  
Groen geïmpregneerd W52570 
Zwart geïmpregneerd W53570

Douglas hekwerk 278,5x73 cm 

Onbehandeld  1009125 
Groen geïmpregneerd W52575  
Zwart geïmpregneerd W53575 

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op 
aanvraag geïmpregneerd. Deze hebben een langere 
levertijd en kunnen niet geannuleerd worden. 

DOUGLAS HEKKEN
EN POORTEN

D
ou

gl
a

s 
he

kk
en

 e
n 

po
or

te
n

H
ek

ke
n

&
 P

oo
rt

en

Met een 
hekwerk

 creëert u een 
prachtig effect. 

Douglas hekwerken met kruis

De douglas hekwerken met kruis zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm 
en een afdeklijst 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm.
De hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook in 
buitenverblijven en kapschuren. De hekwerken zijn onbehandeld
voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.
De kruis- en spijlverdeling verschilt per breedtemaat.

A. Douglas hekwerken 178,5x73 cm

Onbehandeld 1010263
Groen geïmpregneerd  W52566
Zwart geïmpregneerd  W53566

B. Douglas hekwerken 228,5x73 cm

Onbehandeld 1010264
Groen geïmpregneerd  W52571 
Zwart geïmpregneerd  W53571

C. Douglas hekwerken 278,5x73 cm

Onbehandeld 1010265 
Groen geïmpregneerd  W52576 
Zwart geïmpregneerd  W53576

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd. 
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.
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HARDHOUTEN EN VUREN TOEGANGSPOORTEN

TOEGANGSPOORTEN

Hardhout kan soms "bloeden". Zie pagina 199 voor tips. 

Dubbele toegangspoort

Hardhout verticaal. 2 delen van 150 cm breed. Frame 4,5x12 cm. 
Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor aan de achterzijde van de poort.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. 
Bij montage aan palen minimale paaldikte 12x12 mm gebruiken.  
300x180 cm W14435

Enkele toegangspoort

Hardhout verticaal. Frame 4,5x12 cm.  
Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor.  
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
Bij montage aan palen minimale paaldikte 
12x12 mm gebruiken.
100x180 cm W14430 

Hardhouten geschaafde paal 

4-zijden glad diamant kop. Duurzaamheidsklasse 1.
12x12x300 cm W14450 
14x14x300 cm 1038856Hardhouten
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Dubbele toogpoort De Luxe

Excl. hang + sluitwerk.
300x110/130 cm W08653

Vuren

67

POORTBESLAG

Poortbeslag t.b.v. dubbele poorten 

Set t.b.v. dubbele poorten.  
Met verstelbare duimen. W19040

Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd.
Hoogte 38 cm W19074

Verbeterd: 
Nu met  
verstelbare 
duimen. 

Vanwege het 
gewicht van de 
poorten wordt 

het gebruik van 
een steunwiel 

zeer sterk 
aangeraden.
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METALEN HEKKEN EN POORTEN

Onze Hillfence metalen hekken en poorten zijn 
sterk en elegant. In combinatie met de bijpassende 
metalen palen creëert u een compleet en solide 
hekwerk met een fraaie, strakke uitstraling.  
Hier gaat u gegarandeerd jarenlang plezier 
aan beleven.

HILLFENCE METALEN 
HEKKEN & POORTEN
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METALEN HEKKEN EN POORTEN

HILLFENCE METALEN 
STAAFMATTEN

Dubbelstaafmatten. 
Staafmat 6/5/6 mm verzinkt en gepoedercoat. 
Horizontale draden 2x6 mm. 
Verticale draden 1x5 mm. 
Maaswijdte 5x20 cm.

Hillfence metalen staafmatten

Diepzwart RAL 9005.
(bxh) 200x183 cm W08331 
(bxh) 200x103 cm W08332

Voorzien van een kunststof 
afdekkap, 3 of 4 kunststof 
bevestigingsblokjes met
plaatje en RVS bouten M8x40 
voor een eenvoudige montage.

Hillfence metalen palen

Diepzwart RAL 9005. Exclusief poortaansluiting. 
(dxbxh) 6x4x240 cm W08445 
(dxbxh) 6x4x160 cm  W08446

ACCESSOIRES T.B.V. 
METALEN HEKWERKEN
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Spuitbus lakspray

Spuitbus 400 ml lakspray. 
Voor het bijwerken van kleine beschadigingen.
Zwart RAL 9005 W08470

Privacystroken op rol

Gemaakt van polyethyleen. Waterbestendig en 
UV-gestabiliseerd. Hoogte 19 cm. Rol a 50 meter. 
Zwart W08465 

HILLFENCE METALEN PALEN

Hoge kwaliteit
U krijgt 10 jaar garantie* 

op de coating van 

onze metalen staafmatten, 

palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.

Voor 

bijpassende 

poorten 

zie pagina 

72-73.
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METALEN HEKKEN EN POORTEN

Metalen enkele poort Premium

Frame: Stalen kokerprofiel 60x40 mm in verstek gelast. 
Poortvulling: Ingelaste dubbelstaafmat 6/5/6. Maas 50x200 mm. 
Poortpalen: Profiel 60x60x2 mm en 800 mm verlengd. 
Scharnieren: 180° 4-Dimensionaal regelbaar. 
Slotkast: Locinox met RVS binnenwerk, europrofielcilinder met 3 sleutels. 
Slotkast in kleur aluminium. 
Slotvanger: Locinox SAKL QF aluminium kleur. 
Afwerking: Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
Exclusief poortpaal-aansluiting. 
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.
Zwart, (bxh) 100x180 cm W08449 
Zwart, (bxh) 100x100 cm W08450

Metalen dubbele poort Premium

Frame: Stalen kokerprofiel 60x40 mm in verstek gelast. 
Poortvulling: Ingelaste dubbelstaafmat 6/5/6. Maas 50x200 mm. 
Poortpalen: Profiel 80x80x3 mm en 800 mm verlengd. 
Scharnieren 180° 4-Dimensionaal regelbaar. 
Slotkast Locinox met RVS binnenwerk, europrofielcilinder met 3 sleutels.
Slotkast in kleur aluminium. 
Slotvanger: Locinox SAKL QF in kleur aluminium. 
Grondgrendel: Locinox, in de kleur aluminium. 
Afwerking: Thermisch verzinkt volgens. EN ISO 1461.
Exclusief poortpaal-aansluiting. 
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005. 
Zwart, (bxh) 300x180 cm W08457 
Zwart, (bxh) 300x100 cm W08458 

Premium-line Premium-line

HILLFENCE METALEN POORTEN

Hoge kwaliteit
U krijgt 10 jaar garantie* 

op de coating van 

onze metalen staafmatten, 

palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.
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Metalen enkele poort Eco

Frame: Stalen kokerprofiel 40x40 mm verstek gelast. 
Poortvulling: Ingelaste enkelstaafmat 2x5 mm. Maas 50x200 mm. 
Poortpalen: Profiel 60x60 mm en 800 mm verlengd. 
Scharnieren: 90° opening. 
Slotkast: Locinox LAKZ P1, cilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur. 
Handgreep in kunststof zwart. 
Afwerking: Sendzimir verzinkt.
Exclusief poortpaal-aansluiting.
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005. 
Zwart, (bxh) 100x180 cm W08453 
Zwart, (bxh) 100x100 cm W08454 

Metalen dubbele poort Eco

Frame: Stalen kokerprofiel 40x40 mm verstek gelast. 
Poortvulling: Ingelaste enkelstaafmat 2x5 mm. Maas 50x200 mm. 
Poortpalen: Profiel 100x100 mm en 800 mm verlengd. 
Scharnieren: 90° opening. 
Slotkast: Locinox LAKZ P1, cilinder met 3 sleutels. 
Slotkast in kleur. Handgreep in kunststof zwart. 
Grondgrendel: Locinox, gecoat. 
Afwerking: Sendzimir verzinkt.
Exclusief poortpaal-aansluiting. 
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005. 
Zwart, (bxh) 300x180 cm W08461 
Zwart, (bxh) 300x100 cm W08462

Eco-line Eco-line

Grondgrendel

Standaard, aluminium grondgrendel 
met as in warmbad gegalvaniseerd 
staal. De grondgrendel is voorzien 
van het innovatieve Quick-Fix systeem 
en wordt automatisch vergrendeld 
tussen beide poortvleugels. 
Zwart RAL 9005  W08480

Aluminium.             
T.b.v. Premium-line W08469 

Poortpaal-aansluiting

Voor aansluiting van de
 dubbelstaafmat aan de poortpaal. 
Inclusief: RVS slotbout M8x25, RVS 
zeskantmoer M8 en RVS borgring. 
2x zelfborende parker 6,3x38 mm.  
Zwart RAL 9005 W08478 
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