BUITENHEKWERK

Messcher buitenhekwerk
Bent u op zoek naar een totaaloplossing voor de beveiliging of afscherming van uw (buiten)
terrein? Messcher is een zeer ervaren partner en biedt u een oplossing, ongeacht pand of terrein.
Daarnaast voorzien wij u van alle aanverwante producten, zoals toegangspoorten, slagbomen,
tourniquets of beveiligingscamera’s. Zo regelt u de beveiliging van uw vastgoed of goederen op
één adres. Eén van onze standaardoplossingen of liever een specialistisch product op maat?
Wij denken graag met u mee.

Dubbelstaafmat hekwerk basis en pro
Door de voordelen van gaas en spijlen uitgekiend te
combineren, is het standaard staalmathekwerk een
veilig hekwerk met een bijzonder ruimtelijk karakter.
Het oogt strak, doet vriendelijk aan. Voor extra
beveiliging zijn de matten vanaf 1.63 m hoog voorzien
van een doorstekende staaldraad van 30 mm die het
overklimmen bemoeilijkt.
Gaashekwerk
Gaashekwerk is veelgevraagde oplossing, vanwege
de combinatie van degelijkheid en een economische
prijsstelling. Het systeem is geschikt voor allerlei
soorten locaties en terreinen. Het is opgebouwd uit een
stalen buizenframe met geplasificeerde draden en gaas.
Optioneel kan deze voorzien worden van een aluminium
puntdraadhouder.
Spijlenhekwerk
Het spijlenhekwerk staat garant voor een strakke en
uiterst sterke afrastering voor het beschermen
van uw terrein. De constructie is extra sterk, mede
doordat de hart op hart afstand van de staanders
bedraagt 2,36 meter. De korte afstand geeft een
robuuste stabiliteit en versterkt de uitstraling van
het hekwerk.

Arena Spijlenhekwerk

Tyro Spijlenhekwerk

Orion Spijlenhekwerk

Vesta Spijlenhekwerk

Neem vrijblijvend
contact op:
Poorten & toegangscontrole
Onze vrijdragende CE gekeurde schuifpoorten zijn
het antwoord op een geheel nieuwe poortgeneratie
dankzij de ongeëvenaarde combinatie van staal en
corrosiebestendig aluminium. Deze vrijdragende
schuifpoort combineert veiligheid met duurzaamheid en een strakke vormgeving. Een sterke, veilige
en praktische oplossing om grote doorgangen tot
en met 9 meter met enkele poort en tot maximaal
18 meter bij een dubbele schuifpoort af te sluiten.
Sierhekwerk & Modiushekwerk
Mooi en veilig sierhekwerk om huizen en
bedrijfspanden heen: het heeft niet alleen een
modieuze functie, ook heeft het een praktische
functie. Enerzijds geeft het een onmiskenbare
verfraaiing van een waardevol bezit. Anderzijds
bakent sierhekwerk het grondgebied af. Ook
worden parken en tuinen steeds vaker uitgerust
met sierhekwerk.
Maatwerk
In sommige gevallen, bijvoorbeeld door
esthetische, ruimtelijke of veiligheidsoverwegingen,
kan ons standaard assortiment niet worden
toegepast. In die gevallen bieden wij de
mogelijkheid tot maatwerk.
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