Sierhekwerk Sardinia sierhekwerk

De stijl van vroeger
De kwaliteit van nu
Mooi & veilig
Sierhekwerk Sardinia
Sierhekken en poorten kennen een eeuwenoude traditie van
ambachtelijk vakmanschap en decoratieve hoogtepunten.
Elreka houdt deze traditie in ere met smeed- en gietwerk van
vroeger in combinatie met productiemethoden van nu.
Sierhekwerk om uw huis heeft een tweeledige functie.
Enerzijds bakent het uw grondgebied af en houdt het
ongewenst bezoek buiten de deur. Anderzijds geeft het een
onmiskenbare verfraaiing van de woning. Dus stelt u hoge
eisen aan uw hekwerk. Het moet duurzaam en solide zijn,
zodat u er een leven lang nauwelijks omkijken naar hebt.
Wat dat oplevert? Kijkt u maar eens naar ons nostalgische
sierhekwerk met een rijke keuze in elegante sierpunten en
vormen. Stijlvolle kwaliteit waar u jaren plezier van hebt.
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Sierhekwerk Sardinia sierhekwerk
Matentabel sierhekwerk Sardinia
Type Sardinia is leverbaar in standaard hoogten 80, 100, 125. 150. 180 en 200 cm.

Breedte siervak

1930 mm

Boven- en onderligger

Kokerprofiel 40x20 mm

Vulling

Lange spijlen buis 19 mm, korte spijlen 16 beide voorzien van een sierpunt.
Spijlen hart op hart 150 mm, sierkrul 130 mm

Alle maten in mm

Kleurstellingen

Bevestiging

Technische specificatie

Het sierhekwerk bestaat uit siervakken en staanders van

Staanders voorzien van kokerprofiel 60x60 mm

staalkokerprofiel 60 x 60 mm. Elke staanders worden

Sardinia basis uitvoering boven- en onderligger

aangestort met beton of wordt voorzien van een voetplaat. De

staalprofiel 40x20 mm

bovenzijde van de staander kan van diverse kappen, bollen of

Sardinia pro uitvoering boven- en onderligger

granaatappels worden voorzien. De elementen worden door

staalprofiel 40x40 mm.

middel van een unieke blinde verbinding met de staanders

Spijlen vierkant 20x20 mm, hart op hart 100 mm

verbonden.

Standaard hoogte 800, 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000
mm

Coating

De bovenzijde van de staander is voorzien van

De staanders en siervakken kunnen worden voorzien van een

een aluminium afdekkap

polyester poedercoating. In dat geval worden zij eerst verzinkt

De elementen worden door middel van een blinde

en wordt daarna de coatinglaag aangebracht. Deze

verbinding verbonden met de staanders

behandeling heeft twee voordelen: het staal wordt nog langer

De breedte van het sierhekwerk wordt per project op

beschermd en het uiterlijk wordt representatiever.

maat gemaakt.
De bodemvrijheid bedraagt 50 mm
De vakhoogte is de opgestelde hoogte - 50 mm

Blinde verbinding
De elementen worden door middel van een unieke blinde
verbinding met de staanders verbonden.
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Sierhekwerk Sardinia sierhekwerk
Sierpunten en ornamenten

Verbindingen
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