Front Security
rolhekken

Rolhek systemen Bestaan uit:

Detaillering
rolheksysteem met
zijgeleiders

• Verticaal op- en afrolbaar pantser, vervaardigd uit gegalvaniseerd
buis- of draadstaal
• Buizenstelsel verbonden door staal verzonken schakels
• Blank aluminium zijgeleiders
• Omkasting (optioneel) vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal
• Standaard 230V elektrische aandrijving, inclusief draadloze
drukknop
• Geschikt voor binnen en buitenmontage
Rolheksystemen zijn in diverse uitvoeringen leverbaar.

Maatvoering
Uitvoering en uitvoeringsvormen

Afhankelijk van uitvoering is een maximale breedte van 14 meter en
een hoogte van 7 meter mogelijk. Afwijkende afmetingen in overleg.

Het Front Security rolhek wordt geleverd in de volgende uitvoeringen:
naam

profieldikte

patroon

mazen

materiaal

gewicht
pantser
per kg/ m²

extra’s

TP1

Ø 18 staaldikte 1,5 mm

rechthoekig liggend

450 x 90 mm

buis

10,2

snelle levertijd mogelijk

TP2

Ø 14, staaldikte 1,2 mm

rechthoekig liggend

320 x 60 mm

buis

13

snelle levertijd mogelijk

T01

Ø 14, staaldikte 1,2 mm

ruitvormig

150 x 90 mm

buis

10,5

kleine oproldiameter

T02

Ø 14, staaldikte 1,2 mm

ruitvormig

150 x 39 mm

buis

13,5

versterkt met dwarsliggers

M1

10 mm

ruitvormig

170 x 120 mm

draad

12

kleine oproldiameter

M2

10 mm.

ruitvormig

170 x 60 mm

draad

17

versterkt met dwarsliggers

SY1

10 mm

honingraat

300 x 100 mm

draad

10,7

SY2

10 mm

honingraat

300 x 45 mm

draad

15,5

versterkt met dwarsliggers

RH5

3 mm.

rechthoekig liggend

250 x 70 mm

geanodiseerd
aluminium

10,5

corrosiebestendig licht
gewicht

Maximale hoogte per formaat omkasting:
formaat omkasting

TP1

TP2
T01 en T02

M1 en M2
SY1 en SY2

RH5

250 mm

1.400 mm

1.750 mm

2.250 mm

2.400 mm

300 mm

2.200

2.600

3.250

3.400

350 mm

3.300

3.650

4.250

4.500

400 mm

5.000

4.850

5.500

5.500

450 mm

6.500

6.200

7.000

6.000

Extra

Productassortiment

Zie ons productblad beveiliging- en besturingsopties voor alle

Het complete Front Security productassortiment bestaat uit

elektronische bedieningsmogelijkheden.

rolluiken, rolhekken en schaarhekken in diverse toepassingen en
diverse varianten. Op onze website kunt u alle mogelijkheden en

Coating

toepassingen vinden.

Door de toepassing van gegalvaniseerd staal is het rolheksysteem
ook geschikt voor montage in de buitenlucht.

Ruitvormig buisrolhek
type T01

Honingraat draadrolhek
type SY1

Rolhekken
worden vaak
toegepast
bij parkeergarages i.v.m.
veiligheid en
ventilatie.

Garantie, onderhoud en certificering
Wij geven 1 jaar garantie op dit systeem. Naast onze garantie
bieden wij een contract voor optimale service en zekerheid.
Front Security is lid van de Vereniging Europese
Beveiligingsbedrijven en kan een VEB certificaat afgeven.

Rechthoekig aluminium
rolhek type RH5

Ruitvormig draadrolhek,
versterkt met dwarsliggers,
type M2

Rechthoekig
liggend
buisrolhek
type TP2

De zijgeleiders, het pantser en de omkasting kunnen worden
voorzien van een poedercoating in elke gewenste RAL kleur. Met
deze extra coating is het rolheksysteem langdurig bestand tegen
weersinvloeden en het geeft bovendien een mooie uitstraling.
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