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Anti ramkraak.
Extra beveiligde staanders

Subtiele maar uiterst
krachtige terreinbeveiliging

Volbad verzinkt met 
duurzame poedercoating





Veilig afgesloten en toch toegankelijk.

Voor als het tegen een stootje moet kunnen.

Een sterk staaltje beveiliging. Zo omschrijven wij onze doorrijbeveiliging. De zware staanders met dito bovenbuis worden om 
de 1.5 meter diep ingegraven en aangestort met beton. Hierdoor wordt ramkraak haast onmogelijk. Het is zelfs mogelijk om in 
de bovenbuis een losdraaiende binnenbuis te monteren, zodat doorslijpen bemoeilijkt wordt. Deze slimme manier van beveiligen 
is onder andere ideaal voor winkels en garagehouders.

De doorrijbeveiliging kan zowel met een enkele als een dubbele draai- of schuifpoort worden geleverd, voorzien van een elektrische 
aandrijving. Ook kan er optioneel een sterke ketting bijgeleverd worden.
Het geheel is zowel volbad verzinkt en als volbad verzinkt en hierna voorzien van een duurzame groene (RAL 6009) of zwarte (RAL 9005) 
coating. Eventuele andere RAL-kleuren zijn mogelijk leverbaar. Informeer hierover bij de ABC Hekwerkspecialist in uw regio.



Doorrijdbeveiliging 

Schuifpoort 

TYPE           Hoogte  Lengte Afmeting Bovenbuis
           ca.  staander Staanders 

TYPE          Hoogte  Vrije  Portaal Benodigde
          ca.  Doorgang   terreinlengte 

BARR-LS koker 600  1400  100x100 60,3x1,75

BARR_LS rond  600  1400  89x2,5  60,3x1,75

BARR_MS rond 600  1400  89x4,0  60,3x1,75

BARR_HS rond 600  1400  89x4,0  60,3x1,75

SPB 300 600  3080  100x80  8270

SPB 400 600  4080  100x80  10770

SPB 500 600  4980  100x80  12570

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Eigenschappen

Fundatie

Bovenbuis

Kleur

Schuifpoort Specs

Frame/vleugel

Toebehoren

Hang- en sluitwerk

Geleidewielen

Optie

De staanders worden diep ingegraven. 

Optioneel aangestort met beton.

Verkrijgbaar met losdraaiende binnenbuis die zorgt dat 

doorslijpen bemoeilijkt wordt.

Volbad verzinkt en leverbaar in diverse RAL kleuren.

Verzinkt. Optie: polyester coating.

RVS, kunststof of aluminium.

Nachtslot standaard. Halve europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar).

Kunststof, dubbel gelagerd op RVS-as.

Elektrische bediening (schuifpoort).



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

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

Onze producten voldoen aan de 
strenge Nederlandse en Europese 

regelgeving en worden gecoat volgens
NEN 15773.

Onze doorrijbeveiliging is een must 
voor garagebedrijven en winkelpanden 
met een beveiligde etalagefunctie aan 

de openbare weg.

De doorrijbeveiliging kan met een 
schuif- of draaipoort worden geleverd.

Desgewenst in dubbele uitvoering  
geleverd voorzien van een 

elektrische aandrijving.

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




