
BOUWHEKKEN

www.abchekwerk.nl

Ruime keuze in kwaliteit en Breed inzetbaar voor
zowel MKB, industrie of particulier

Vrije doorgang van
1 tot wel 10 meter





Maximale veiligheid voor situaties die vragen om een tijdelijke oplossing.
Wilt u bouwhekken kopen of huren? ABC Hekwerk levert hoogwaardige kwaliteit bouwhekken, loop- en schuifpoorten, dranghekken 
en de daarbij behorende accecoires. Ideaal wanneer u op zoek bent naar een snelle, tijdelijke en betaalbare oplossing voor de 
omheining van uw bouwterrein of tuin. 

Onze bouwhekken bestaan uit hoogwaardige kwaliteit, opgebouwd uit voorverzinkte componenten, welke door middel van robot-
lassen in elkaar zijn gezet. Hierbij is een speciale lastechniek gebruikt, waardoor een las van bijna 360 graden wordt bereikt. Deze 
revolutionaire techniek zorgt voor een uitstekende constructie van de bouwhekken. Voor alle doeleinden kunnen wij de juiste types 
bouwhekken direct uit voorraad leveren. In tegenstelling tot de meeste bouwhekken op de markt is elke spijl van de mat op het bui-
zenframe gelast, waardoor de totale constructie nog sterker wordt.

Hoewel de bouwhekken relatief licht van gewicht zijn, is de kwaliteit uitstekend te noemen. Door het lichte gewicht zijn zij 
gemakkelijk te (ver)plaatsen. Alle bouwhekken, welke overigens volledig machinaal worden geproduceerd, ondergaan een 
uitgebreide keuring en worden door middel van een hydraulische jack met een weerstand van 500 kilogram op het buizen frame 
belast.

Bouwhekken in vele soorten en maten.



EEN KLEINE GREEP UIT ONS BOUWHEK ASSORTIMENT

Standaard bouwhekken

Combi-/ City fence Transportbok met kunststof blokken

Lage bouwhekken (1m hoog)



Eigenschappen

Bouwhekken

Blokken/voeten

Klemmen

Looppoorten

Schuifpoorten

City Fence

Accesoires

Dranghekken

Diverse typen verkrijgbaar, van budget tot high-security. Vraag naar de mogelijkheden.

Kunststof of beton. Keuze uit verschillende gewichtsklasse per blok

Standaard (40/40), 60/40, High-security of inbusklem.

Diverse type loopporten. Van budget tot High security.

Vraag naar de mogelijkheden

Volledig of half gesloten city- en combifences. Verkrijgbaar met diverse kleur plaat. 

Bouwhekwiel, Scharnier, schoorbuis, verankeringshaak, grondpen, slot, voetplaat,

doek of zeil, transportbok, puntdraad

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, vraag naar de mogelijkheden.



OFFERTE
OF

GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59  /  info@abchekwerk.nl

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

Bij ons is het allemaal mogelijk.
Neem contact op met de lokale ABC-
er en zij zullen u alle mogelijkheden 

voorleggen. 

Tijdens bouwprojecten is veiligheid van 
het allergrootste belang. Niet alleen 

voor de medewerkers op de bouwplaats, 
maar ook voor spelende buurtkinderen 

of nieuwsgierige omstanders. 

Om je terrein compleet af te schermen, 
biedt ABC hekwerk een ruim assortiment 
aan toegangspoorten en accessoires. Van 

securityklemmen tot bouwhekvoeten 
met signalering en van transportbokken 

tot blinderingsdoeken.

KOPEN OF HUREN?

TOEPASSINGEN

OPTIES



Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in 

Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Producten die voldoen aan 
de allerhoogste kwaliteits- 

en veiligheidsnormen

Installatie conform de 
meest uitgebreide 

certificeringen

Al ruim 35 jaar toonaangevend 
in hekwerk, poorten en de 

automatisering daarvan

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,

verenigingen en particulier




