
 

 

Uw keuze - Bouwhekken 

Makkelijk, snel en voordelig hekwerk dat u op deze pagina kunt bestellen. 

 

Toepassingen 

Bent u aan het (ver)bouwen of organiseert u een evenement, en wilt u geen indringers? Dan kunt u bouwhekken 

gebruiken. Makkelijk, snel en voordelig. 

 

Hang- en sluitwerk 

Wilt u het hekwerk extra beveiligen dan kunt u bijvoorbeeld voor een dubbel cilinder slot gaan. Andere opties 

vindt u op deze onderdelenpagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hekwerkdirect.nl/hekwerk/bouwhekken/
http://www.hekwerkdirect.nl/onderdelen/


Sets 

U kunt enkel bouwhekken bestellen, maar om het u makkelijker te maken, kunt u ook voor sets met kunststoffen 

of betonnen voetstukken kiezen. 

 

Tijdelijk 

Bouwhekken zijn een ideale, tijdelijke oplossing. Wilt u daarna het erf ook omheinen? Kijk dan gerust eens 

verder in onze webshop. 

Bouwhekken 

Bouwhekken zijn een ideale oplossing als u tijdens het bouwen of het verbouwen van uw huis of pand alles 

veilig wilt stellen. Ook is het ideaal als omheining bij evenementen. Waarom ideaal? Bouwhekken zijn 

goedkoop, makkelijk en snel te plaatsen en te demonteren. Het vraagt niet om een uitgebreide montage en biedt 

toch veiligheid en privacy. Op Hekwerkdirect kunt u losse bouwhekken en sets bestellen. Bij de losse 

bouwhekken moet u wel nog klemmen en voetstukken bestellen. Dit kunt u ook op deze pagina in onze webshop 

doen. 

Uitvoeringen 

De bouwhekken zijn 3500 mm breed en 2000 mm hoog. Door de verschillende opties in maaswijdtes: 100 x 250, 

100 x 300, 35 x 125 en 35 x 250 mm heeft u keuze in mate van stevigheid en veiligheid van de bouwhekken. 

Bij de sets heeft u de keuze uit een betonnen of een kunststoffen voetstuk. Beide bieden een goede stevigheid. 

Hoewel de kunststoffen voetstuk iets makkelijker is om te verplaatsen. 

Poorten 

Daarbij kunt u op Hekwerkdirect ook een poort in bouwhekwerkstijl kopen. De afmetingen van de poort zijn 

1000 mm breed en 1830 mm hoog. Samen met een poortscharnier en een poortwiel kunt u de poort eenvoudig 

openen en sluiten. De poortscharnier en –wiel kunt u op deze pagina vinden. 
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e
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Telefoonnummer: 0900-82 12 427 (€ 0,50 per telefoongesprek). 
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