Uw keuze - Spijlenhekwerk
Spijlenhekwerk brengt u veiligheid, privacy en elegantie. U hoeft geen extra span- of knoopwerkzaamheden uit
te voeren.

Toepassingen
Voor het beveiligen van tuinen tot het maken van fietsenstallingen, spijlenhekwerk is elegant en kindvriendelijk
hekwerk om dat te realiseren.

Extra veiligheid
Door de spijlenafstand van 100 mm hart op hart kan niemand zich bezeren. Ook voor u is het veilig, want het
doorbreken van spijlen is onbegonnen werk.

Optioneel
Met gaashekwerk is veel mogelijk. Zo kunt u met of zonder bovenbuis, puntdraden of anti-inkijkdoeken
bestellen. De opties vindt u hier.

Hang- en Sluitwerk

Wilt u nog extra veiligheid? Hekwerkdirect biedt u talloze opties aan in hang- en sluitwerk. Dat is pas een goede
afsluiter.
Spijlenhekwerk
Spijlenhekwerk is de ideale oplossing als u een elegant hekwerk met veel stevigheid wilt. Het hekwerk is een
vak dat bestaat uit spijlen, met een minimale doorsnede van 22 mm. De spijlen zijn verstevigd met een boven- en
een onderligger, beide zijn kokers van 30 x 30 mm. Door de dikte van de spijlen, de boven- en de onderligger
kan Hekwerkdirect u garanderen dat het een zeer stevig hekwerk is.
Spijlenvakken biedt Hekwerkdirect aan in een hoogte van 100 cm. Daarbij kunt u kiezen uit diverse breedtes
vanaf 1000 mm en optioneel in coating, zoals zwart en groen.
Voetplaten
De palen waaraan u de spijlenvakken kunt bevestigen, zijn verkrijgbaar met of zonder voetplaten. Voetplaten
kunt u gebruiken wanneer de grond waarop u het hekwerk plaatst verhard is. Is de grond onverhard ofwel
natuurlijk, dan kunt u gebruik maken van palen zonder voetplaten.
Toepassingen
Spijlenhekwerk is ideaal voor de afrastering van uw tuin, zwembad en vijver. Maar ook voor fietsenstallingen en
voetbalkooien. Daarbij is het naast zijn stevigheid erg veilig, vooral voor kinderen.
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