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www.abchekwerk.nl

Veilig en veelzijdig Perfect te combineren met
schuif- en draaipoorten

Altijd maatwerk aangepast 
naar uw wensen





Stijlvolle designhekwerken van topkwaliteit.

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan voorop.

Een fraai en smaakvol designhekwerk met bijpassende poort zorgt niet alleen voor bescherming en privacy. Designhekwerk verfraait het 
object en biedt esthetisch veel toegevoegde waarde. ABC Hekwerk is uw specialist als het gaat om het leveren en plaatsen van zulke hek-
werken en poorten.
Wij leveren draai- en schuifpoorten pasklaar in elke gewenste uitvoering, handbediend of elektrisch aangedreven. Vakmanschap staat bij 
ons voorop: elk hekwerk meten wij zorgvuldig in, leveren en plaatsen wij pasklaar en professioneel.

Een fraai designhekwerk hoeft niet onbetaalbaar te zijn. ABC Hekwerk biedt voor elk budget wat wils. 
Kwalitatief hoogwaardige materialen staan bij elk hekwerk garant voor duurzaamheid, stevigheid en jarenlang gebruiksgemak. 
Onze design hekwerken en poorten worden desgewenst ook geleverd met een op afstand bedienbare elektrische aandrijving. 
Die zorgt voor extra comfort en ultiem bedieningsgemak.



EEN KLEINE GREEP UIT ONS ASSORTIMENT DESIGN HEKWERKEN EN POORTEN





OFFERTE
OF

GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59  /  info@abchekwerk.nl

Professioneel en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

Onze poorten en hekwerken worden 
standaard geleverd met een uitgebreide 

garantie. In geval van schade of onderhoud 
kunt u vertrouwen op onze uitgebreide 
service vanuit de vestiging uit uw regio.

ABC hekwerk levert kwalitatief hoog-
waardige designhekwerken en poorten 
voor industrieel of particulier gebruik.

Compleet voor u op maat gemaakt.

Alles is mogelijk en veiligheid staat 
steeds voorop; elektronische 

toepassingen voor buitendetectie en 
toegangsbeheersing kunnen in 

nagenoeg elk design hekwerk/poort 
worden geïntegreerd.

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN

OPTIES



Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in 

Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Producten die voldoen aan 
de allerhoogste kwaliteits- 

en veiligheidsnormen

Installatie conform de 
meest uitgebreide 

certificeringen

Al ruim 35 jaar toonaangevend 
in hekwerk, poorten en de 

automatisering daarvan

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,

verenigingen en particulier




