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OVERIGE MATERIALEN /  AANVERWANTE PRODUCTEN 
aanvullend bij te bestellen 

OPZETHEKKEN: t.b.v. hoog hekwerk  
met 1 meter te verhogen  
(totaal hoog incl. opzethek: 3 m): 

OPZETHEK t.b.v. bouwhek:  
huur per container:  28/56 stuks  
zonder zeil / zwart / wit 
maat: 350  x 100  
container incl. 56 opzethekken 1700 kg 

OPZETHEK  t.b.v. layherhek:  
zonder zeil  / zwart / wit 
maat: 215 x 100. 

 
 
 

LOOPDEUR + SCHARNIER. 
zwart / wit / zonder zeil 
maat 100 X 195  
(loop)-toegang: tussen de bouwhekken te plaatsen. 
 
OPZETHEK  t.b.v. loopdeur.  
ongezeild 
maat: 100 x 100 
 

 

 

 

WIEL + SCHARNIER 
Kan onder een bouwhek geplaatst worden. 
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STABILISATIESTEUN TBV BOUWHEK (20 KG) 
gewicht steun : 20 kg 
huur is inclusief  een betonbak 475 kg (maat 80 x 60) 
Voor open ruimte, windplekken.  
 
 

 

BETONBAK (475 KG) 
maat 80 cm  x 60 cm 
al dan niet in combinatie met aanvullende huur:  
vlaggenmast/banierhouder of stabilisatiesteun 

VLAGGENMAST  
L: 6 m /  met oog 
eventueel aanvullend bijbestellen:   
banierhouder + gewichtje en/of betonbak 

 

 

 

SCHUIFPOORT (RAILS) 
maat rails:  bouwhekmaat.  
(maximale doorgang: 3,5 m) 
Op de weg / ingang /uitgang / nooduitgang. 
Ook geschikt voor speciale nooduitgang, zone 
indelingen, denk aan startpunt marathon) 
aanvullend bijbestellen: bouwhekken. 
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DIVERSE KOPPELSTANGEN: 

Tussenstang 100 cm  
(extra versteviging tussen dubbele rij-lijnen) 

koppelstang: t,b,v, bouwhek > midikassa; 

koppelstang: t,b,v. bouwhek > barrier; 

koppelstang: t.b.v. bouwhek > safetyfence. 

 

FIETSENREK  (30 KG) 
L: 176 x B: 62,5  
7 staanders per rek,  
zijn van beide kanten te gebruiken 
* stapelkrat met max 12 rekken:  
430 kg:  L: 176 / B: 63 / H: 130  
* of transport per container, max 24 stuks 
 

 

 

SLAGBOOM 
voetblok inclusief boom, handmatig bedienbaar 
maat van de boom: 6 m. 

 

 

 
 
POORTHOUDERS ( t.b.v. bouwhekken) 
Om sluispoort/toegangspoorten te maken 
met hoog hekwerk. 
koppelbare strips  - zodat je lijn niet kan 
verschuiven. 
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