Uw keuze - Sierhekwerk
Wij helpen u graag aan sierhekwerk dat bij uw voorkeuren past. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met
ons op.
Sierhekwerk
Wilt u stijlvol hekwerk, dan bieden wij u een ruime keuze aan. Sierhekwerk bestaat niet alleen uit hekwerk met
sierlijke krullen of ornamenten, wat voornamelijk klassiek sierhekwerk is. Bij Hekwerkdirect bieden wij u ook
moderne opties aan.
Klassiek sierhekwerk:






Lyon: hekwerk met sierlijke ringen en uitstekende spijlen. Voor de klassieke doch stijlvolle uitstraling.
Monaco: spijlenhekwerk met sierlijke ringen en spijlen. De ringen geven een zeer elegante en rustige
uitstraling aan het hekwerk.
Parijs: hekwerk met sierlijke krullen en zowel onder als boven uitstekende spijlen. Prachtig geheel
waarbij de mogelijkheid tot beklimmen zeer klein is.
President Special: hekwerk met sierlijke krullen, ornamenten en uitstekende spijlen. De onderste ligger
heeft spijlen die eindigen met kindvriendelijke bollen. Een mooi hekwerk dat een vrolijke uitstraling
heeft en zeer veilig voor kinderen is.
Rennes: hekwerk met sierlijke krullen, ornamenten en (uitstekende) spijlen.

Modern sierhekwerk:






Hasselt: hekwerk dat stijlvol is opgevuld met fijn gaas dat het zicht in uw tuin deels beperkt. Het zorgt
voor veiligheid en een beetje extra privacy.
Marbella: hekwerkframe opgevuld met fijnmazig gaas en spijlen gesierd met ringen. De rustieke
overgang zorgt voor een elegante look.
Siberië: stijlvolle waaier opgevuld met spijlen en gaas voor een designwaardige uitstraling.
Wales: modern doch zeer landelijk hekwerk door de dichtheid van het materiaal en eenvoudige
sierlijkheid. De dichtheid geeft het gevoel van veiligheid en privacy, terwijl de kruisen op ooghoogte
juist een open gevoel geven.
York: spijlenhekwerk afgewisseld met fijnmazig gaas. Het samenspel zorgt voor een moderne en luxe
uitstraling.

Veel van ons aanbod is grotendeels aan te passen naar uw smaak, zodoende dat u een hekwerk heeft dat echt bij
uw (huis)stijl past. Omdat sierhekwerk een speciaal op maat gemaakt product is, kunt u het niet direct vanuit
onze webshop bestellen. Toch kunt u bij ons terecht om het hekwerk te bestellen. Vraag hier naar onze
mogelijkheden.

Hekwerk Direct, Steenoven 4e, 5626 DK Eindhoven, contact@hekwerkdirect.nl
Telefoonnummer: 0900-82 12 427 (€ 0,50 per telefoongesprek).

