HEKWERKEN • VERLICHTING • TUIN-ACCESSOIRES

Een goede buitenbeveiliging
begint met een goed hekwerk.
Een goed hekwerk heeft
meerwaarde voor uw woning,
uitstraling en een veilig gevoel.
Hekwerken zijn er in vele
soorten en maten. Fusitech
heeft voor elk budget en elke
stijl een mooi, degelijk maar
ook vriendelijk type hekwerk.
Natuurlijk hebben we bij elk
type bijpassende poorten, al
dan niet uitgevoerd met extra
beveiliging of automatische
openers.
Naast de talrijke standaard type
hekwerken bestaat ook altijd
de mogelijkheid om, eventueel
samen met een architect, een
hekwerk aan te passen aan
uw eigen wensen, en hiermee
een “custom made” hekwerk
te leveren, monteren en
installeren.
Naast hekwerken is
Fusitech een betrouwbare
leverancier op het gebied
van buitenverlichting,
tuinaccessoires en
waterornamenten

STIJLVOLLE VEILIGHEID

STIJLVOLLE VEILIGHEID
Bijzondere bedrijfspanden
en woningen vragen vaak om
een beveiliging met extra
uitstraling. De functie van
een sierhekwerk is dan ook
tweeledig: het verfraait uw
woning of gebouw, en houdt
anderzijds ongewenst bezoek
buiten (of kinderen binnen).
Die dubbele functie vraagt
om een duurzame, solide
en gebruikersvriendelijke
oplossing.
De sierhekwerken van
Fusitech voldoen probleemloos
aan deze criteria. In ons
assortiment zitten 12
standaard hekwerktypes, en
mocht daar niet het hekwerk
van uw wens bij zitten,
kunnen we het hekwerk voor
u naar wens ontwerpen.
Natuurlijk leveren we de
bijbehorende poorten naar
maat.

Natuurlijk levert en
monteert Fusitech ook
industriehekwerken. Of dat nu
gaas-, staalmat-, spijlen- of
plantsoenhekwerk is, Fusitech
heeft voor elke situatie de
passende oplossing. Natuurlijk
zijn van al deze systemen
bijpassende draaipoorten,
maar ook schuifpoorten
aanwezig.
•
•
•
•
•
•

Staalmathekwerk
Plantsoenhekwerk
Gaashekwerk
Schuifpoorten
Spijlenhekwerk
Sportvelden

• productie in eigen beheer
• in alle RAL-kleuren leverbaar
• altijd volbad verzinkt
(geen roestvorming)
• maatwerk geen probleem
• perfecte montage
mogelijkheden
• korte levertijden
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Toelichting sierhekwerken
• Sierhekwerken kunnen in
alle RAL-kleuren worden
geleverd
• standaardkleuren zijn zwart
en antiek-groen
• alle types hekwerken zijn
standaard 200 cm breed
• maatwerk / passtukken zijn
altijd mogelijk
• staanders zijn 5x5 cm, en
70 cm langer dan hekwerkhoogte
• Staanders uitgevoerd
in eind-, hoek- of
tussenstaander
• Staanders met voetplaat
mogelijk
• Poorten zijn inclusief
staanders, scharnieren,
rvs-cilinderslot en klink en
grondgrendel
• Poorten zijn ook leverbaar
met muurplaat i.p.v.
staander
• Poorten en hekken zijn
leverbaar in recht- , toog- of
klokmodel

viktor - maple leaf - bolletje - dennenappel - punt met bol - punt - tulp
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Extra mogelijkheden
(prijs op aanvraag):
• Andere afmetingen
• Andere ornamenten
• Andere kleuren
• Andere modellen
• Montage
• Automatische poort openers
• Van alle modellen zijn
eindstukken (waaiers)
leverbaar
• Poortstaanders met
verlichting
• Intercom / camera
• Openen via mobiele telefoon
• enz...

ROMY
Eenvoudig, kindvriendelijk en
speels.
Vanwege de plaatsing van
de bolletjes-ornamenten is
dit enkelvoudige hekwerk
speels en kindvriendelijk, dat
zich uitstekend leent voor
bijvoorbeeld vijverbeveiliging.
• aantrekkelijk geprijsd
• standaard hoogtes: 60, 80,
100, 120 en 150 cm
• spijlen Ø 16
• staanders met bol

CINDY
Eenvoudig en klassiek.
Een eenvoudig hekwerk
welke zich echter goed laat
combineren met bijvoorbeeld
andere types poorten.
Prijstechnisch daardoor zeer
interessant.
• s tandaard hoogtes: 60, 80,
100, 120 en 150 cm
• spijlen Ø 16
• kindvriendelijke ornamenten
• staanders met dennenappel

JESSICA
Een echte klassieker.
Een alom bekend hekwerk.
Door de bogen zeer
kindvriendelijk. TIJDLOOS!
Prijstechnisch zeer
interessant.
• s tandaard hoogtes: 60, 80,
100, 120 en 150 cm
• massieve spijlen
• kindvriendelijke bogen
• staanders met dennenappel
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JEANNETTE

CILIA

Mooi door haar eenvoud.

Eenvoudig maar doeltreffend.

Door de dennenappelornamenten en de krullen
aan de bovenzijde heeft dit
hekwerk een zeer chique
uitstraling.
Vooral mooi in geringere
hoogtes.

Door de dubbele liggers
uitermate geschikt voor
grotere hoogtes. Door de
dubbele spijlen onderin extra
veilig voor kleine huisdieren.

• s tandaard hoogtes: 50, 70,
90 cm
• massieve spijlen
• kindvriendelijke bogen
• staanders met dennenappel

• s tandaard hoogtes: 80, 100,
120, 150, 180 cm
• spijlen Ø 16
• dubbele liggers
• dubbele spijlen
• staanders met dennenappel

ILONA
Moderne, strakke vormgeving.
In de moderne tuin een
absolute must! door de
gladde bovenzijde zeer
kindvriendelijk.
• s tandaard hoogtes: 60, 80
100, 120, 150 cm
• spijlen Ø 16, liggers 40x20
• staanders met bol
• kindvriendelijk
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YVONNE

PETRA

Sierhekwerk in de meest
klassieke vorm.

Sierhekwerk in een strakke
vormgeving.

Een stijlvolle hekwerk dat
altijd tot de verbeelding
spreekt. Door de dubbele
spijlen onderin extra veilig
voor kleinere huisdieren.

Een strak, modern hekwerk
wat past bij elk type woning.

• s tandaard hoogtes: 80, 100,
120, 150, 180 cm
• spijlen Ø 16
• dubbele liggers
• dubbele spijlen
• staanders met dennenappel

• s tandaard hoogtes: 60, 80,
100, 120, 150 cm
• spijlen Ø 16 mm
• kindvriendelijke bovenzijde
• staanders met bol

ANJA
Bescheiden sierhekwerk.
Een klassiek, maar bescheiden
hekwerk. Door de ringen heeft
het hekwerk net wat extra’s.
Goed te combineren met
andere types hekwerk.
• s tandaard hoogtes: 60, 80,
100, 120, 150 cm
• spijlen Ø 16
• kindvriendelijke ornamenten
• staanders met dennenappel
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PATRICIA
Sierhekwerk in een moderne
en zware vormgeving.
Een modern hekwerk dat is
opgebouwd uit vierkante koker
(ook de spijlen). Daardoor een
zeer robuuste uitstraling.
• s tandaard hoogtes: 60, 80,
100, 120, 150, 180 cm
• spijlen 16x16 mm
• kindvriendelijke bovenzijde
• staanders met bol
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GAASHEKWERK
SUSAN
Sierhekwerk met maximale
privacy.
Een modern hekwerk dat is
opgebouwd uit hekwerk Petra,
echter met een houtvulling.
• s tandaard hoogtes: 60, 80,
100, 120, 150, 180 cm
• houtvulling 90x18 mm
• geïmpregneerd hout
• kindvriendelijke bovenzijde
• staanders met bol

TEXAS

Degelijk en economisch
Vanwege de uitmuntende
combinatie van degelijkheid
en een economisch
verantwoorde prijsstelling is
een gaashekwerk erg populair.
Het leent zich voor allerlei
locaties en terreinen.
Gaashekwerk is leverbaar in
diverse hoogtes, zowel met
als zonder bovenbuis, of
puntdraadbeveiliging
• zeer degelijk
• aantrekkelijk geprijsd
• vele mogelijkheden
voor extra stevigheid of
beveiliging
• diverse kleuren mogelijk

voor een onderscheidend
sierhekwerk.
Een modern hekwerk dat
is afgeleid van de bekende
houten poorten, echter nu
uitgevoerd in metaal.
• s tandaard hoogtes: 80, 100,
120, 150 cm
• spijlen 40x20 mm
• extra zwaar frame
• kindvriendelijke bovenzijde
• staanders met kap
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STAALMATHEKWERK

SPIJLENHEKWERK
Vandalismebestendig, veilig en
ruimtelijk
Als een gaashekwerk te licht
is voor uw beveiligingssituatie,
biedt een staalmat-hek
wellicht uitkomst. Een
strakke, vriendelijke
uitstraling, gecombineerd
met een uitstekende wering
van ongenode gasten.
Er zijn, afhankelijk van
terrein en situatie, diverse
montagesystemen.
De meest robuuste uitvoering
heeft liggers van 8 mm en
verticale staven van 6 mm.
Desgewenst is ook een
lichtere uitvoering mogelijk.
Alle matten hebben een
maaswijdte van 50x200mm.
Dit voorkomt dat kinderen hun
hoofd door het hek steken of
in het hek kunnen klimmen.
•
•
•
•
•
•
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strak en ruimtelijk
moeilijk doordringbaar
diverse standaardkleuren
alle RAL-kleuren mogelijk
hoogtes van 60 tot 240 cm
ronde of rechthoekige
staanders

Stijlvol, sterk en duurzaam
De diverse, ijzersterke
spijlenhekwerken van
Fusitech zijn een uiterst
fraaie en veilige oplossing in
tal van situaties. Er is keuze
uit vele mogelijkheden. Een
hekwerk met puntenkam,
doorgestoken en afgeschuinde
spijlen, ronde spijlen,
vierkante spijlen, extra
liggers; u hebt het voor het
zeggen. Ook in staanders en
montagesystemen is er een
keur aan mogelijkheden.
• stijlvol en stevig
• diverse
verbindingsconstructies
• leverbaar met bijpassende
loop- poorten
• leverbaar met bijpassende
draai- of schuifpoort
• alle RAL-kleuren mogelijk
• spijlen h.o.h. 100 mm
mogelijk
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SCHUIFPOORTEN
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SPORTVELDEN
Breed, sterk en soepel

Ideaal, veilig en doeltreffend

Een stijlvolle schuifpoort is
een waardig visitekaartje voor
uw entree. Zelfs de grootst
mogelijke doorgangen zijn
hiermee voortreffelijk te
beveiligen. U heeft keuze uit
vrijdragende- of rail-systemen.
De vrijdragende poorten zijn
ook leverbaar in aluminium
uitvoering. Qua uitvoeringen,
design, kleuren en maten
zijn de mogelijkheden haast
onbeperkt. De schuifpoorten
van Fusitech kenmerken
zich door hun uitstekende
bedieningsgemak en hoge
beveiligingsniveau. Voor extra
veiligheid en comfort zijn alle
types bovendien leverbaar met
elektronische aandrijving.

Van voetbal tot hockey, van
basketbal tot tennis: elke
sportactiviteit vraagt om een
passende afrastering. Fusitech
heeft de meest uiteenlopende
types sporthekwerk en
ballenvangers. Uiteraard
stemmen we elk product
volledig af op de specifieke
wensen van uw sportclub.
Onze hekwerken zijn bestand
tegen leunen, zitten, hangen
en klimmen. Tevens zorgt het
voor effectieve bescherming
van sporters en omstanders
tegen ongecontroleerde ballen.
• g rote variatie in systemen
• grote variatie in materialen
en afmeting
• leverbaar in club-kleuren
• leverbaar inclusief doel of
basketbalnet
• geluidsarme systemen
• bijpassende poorten en
veldinrichting
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PLANTSOENHEKWERK
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SPECIALS
Onopvallende veiligheid

Specials

De plantsoen- en
blokkadehekwerken van
Fusitech bieden een grote
mate van veiligheid zonder
storend op te vallen. Het
heeft een vriendelijke
uitstraling, maar is wel erg
functioneel. De hekwerken
zijn leverbaar in diverse
uitvoeringen. Dit elegante en
publieksvriendelijke hekwerk
is hét middel tegen ramkraken
en ongewenst in- en uitrijden
• in lichte of zware uitvoering
• in alle RAL-kleuren leverbaar
• onopvallende beveiliging
• door kleinere afstand
tussen de staanders is extra
veiligheid mogelijk

In de afgelopem jaren hebben
ons diverse vragen bereikt
over speciale hekwerken,
constructiewerken en stalen
tuinaccessoires. Elke vraag
zien wij als een uitdaging...
Op deze pagina hebben we
wat voorbeelden geplaatst van
specials die op verzoek van de
klant gemaakt zijn.
•
•
•
•
•
•

Parkinrichting
Aanhanger overkapping
Pergola’s
Prieel
Trappen
Z
 ichtbescherming metalen
bomen
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AUTOMATISATIE & TOEGANGSCONTROLE
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STIJLVOLLE VERLICHTING
Gebruiksgemak en veiligheid

Stijlvolle verlichting

Elke poort is geschikt voor
elektrische besturing. Alle
mogelijke draaipoorten
en schuifpoorten met
de meest uiteenlopende
gebruiksfrequenties zijn
ermee uit te rusten. Wilt u uw
poort openen via intercom,
kaartlezers, toegangskaart,
afstandsbediening of zelf
mobiel, Fusitech heeft
een team van specialisten
klaarstaan, die altijd de juiste
oplossing heeft. Natuurlijk
kunt u bij Fusitech ook terecht
voor alle andere elektronische
beveiligingssystemen,
zoals camera’s, slagbomen,
intercom, codepanelen enz.
Voor elk budget, en voor elke
situatie.

Tuinverlichting heeft
Fusitech (sier)hekwerken in
diverse stijlen, van klassiek
tot hypermodern. In zowel
standaard lichtbronnen
als ook LED-verlichting.
Alle verlichting is, net als
de hekwerken, 2-laags
gepoedercoat, waardoor
afbladderen van de coating
niet meer voorkomt. Hierdoor
hebt u voor jaren een mooie
tuinlamp. Tuinverlichting is
er in staande en hangende
wandmodellen, en op masten
uiteenlopend van 20 tot 300
cm hoog. Naast de verlichting
heeft Fusitech een uitgebreid
assortiment tuinaccessoires
en waterornamenten Kom
gerust eens kijken in de
showroom of op de internet
site. Van verlichting en
waterornamenten bestaan ook
aparte brochures
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Maasstraat 1c, 7071 VR Ulft
T: 0315-641 848 F: 0315-641 361 M: 06-223 779 59 E: info@fusitech.nl

www.fusitech.nl

Fusitech beschikt over een
fraaie showroom in Ulft. Kom
gerust eens kijken, of vraag
geheel vrijblijvend een offerte
aan.
Laat u verrassen door onze
mogelijkheden, prijzen, de
kwaliteit en onze flexibiliteit!

Peter Lette
Fusitech Sierhekwerken

•

industriehekwerk

•

beveiligingshekwerk

•

balkonhekwerk

•

vijverhekwerk

•

sportveld-hekwerk

•

plantsoenhekwerk

•

sier-/ smeedhekwerk

•

buitenverlichting

•

waterornamenten

