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BOUWHEK 34 KG 

L: 350 cm  / H: 200 cm  
Kwalitatief sterk en robuust hek 
extra: middenbuis / verstevigde hoeken 
ijzer / thermisch verzinkt 

 

Aanvullende huurmaterialen: 

 

opzethek voor bouwhek: 350 x 100; 

* per 28/56 stuks:  ongezeild / zwart / wit; 

loopdeur + scharnier : 100 x 195 cm: ongezeild / zwart / wit;  

opzethek voor loopdeur: 100 x 100 cm: ongezeild; 

wiel + scharnier; 

stabilisatiesteun + betonblok 475 kg; 

tussenstang (bij dubbele rij-lijnen); 

schuifpoort (rails: ingang/uitgang); 

poorthouder voor sluis (doorgang) 70 cm; 

koppelstang: bouwhek > midikassa; 

koppelstang: bouwhek > barrier; 

koppelstang: bouwhek > safetyfence; 

signingdoek (350 x 100)  (= koop) 

*  standaard teksten: bv:  nooduitgang, EHBO, toilet, ingang etc. 

Bouwhekken worden per container verhuurd: per 28 stuks  (= 100 meter) . 
Per 1 kleur gesorteerd: ongezeild / zwart zeil / wit zeil.   
De zeildoeken zijn standaard gemonteerd en gemaakt van brandvertragend materiaal volgens DIN-
NORM. 

Alle materialen zijn eigendom en worden vanuit stock getransporteerd: gecontroleerd op schades, 
schoongemaakt en netjes verpakt in de  transportcontainer.  
In verband met het gewicht lossen/laden wij alleen op verharde grond (direct naast de 
vrachtwagen). 
Materialen kunnen ook door u afgehaald worden, magazijn Hellevoetsluis.  
Indien u de materialen incl. transportcontainer wilt afhalen: open transport zonder zijschotten. 

mailto:info@deslimste.nl


 

Ruud Verschoor Verhuur +31 (0) 181 31 82 26    
Westdijk 63    
3222 LL Hellevoetsluis  info@deslimste.nl    

www.dranghekken.nl 

 

BOUWHEK 34 KG 

L: 350 cm  / H: 200 cm  
Kwalitatief sterk en robuust hek 
extra: middenbuis / verstevigde hoeken 
ijzer / thermisch verzinkt 

 

 

 

 

Standaard vulling per container: 

28 bouwhekken 
28 kunststof blokken/ijzer voeten (klik hier voor de laadinstructie ijzer voeten) 
28 koppelingen 
8 schoren / 8 grondpennen 

gegevens transportcontainer:  

362 x 130 / H: 235 cm 
gewicht: 2200 kg ( met zeilen 2270 kg ) 
 
(IMBUS  14) 
type manitou heftruck: 3 ton, 
(buitenmaat lepelrek 130 cm.) 
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