Front Security
schaarhekken

Schaarhek systemen Bestaan uit:
Detaillering
schaarheksysteem
met 90º
wegdraaibaar
pakket en
opklapbare
onderrails

• Naar links en/of rechts horizontaal schuivende hekken
• Gegalvaniseerde stalen of RVS profielen
• Dragende bovenrail waaraan het hekwerk met geleidewielen
gemonteerd wordt
• Onderrail, eventueel opklapbaar ten behoeve van een drempelvrije doorgang
Schaarheksystemen zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar.

Maatvoering
In principe is elke breedte en hoogte uitvoerbaar. Omdat de
schuivende delen handmatig geopend en gesloten dienen te
worden, adviseren wij een maximum hoogte van 6 meter en een

Uitvoering

maximum breedte van 30 meter.

De Front Security schaarhekken worden geleverd in de volgende
uitvoeringen:

Type Classico

Type Giotto

Type Etrusco

Type Iris

naam

profieldikte

gewicht pantser kg / m²

Classico type C1

1 mm dik

10

Classico type C2

1,5 mm dik

15

Classico type C3

1,8 mm dik

17

Etrusco type C4

1,5 mm dik

15

Etrusco type C6

1,8 mm dik

17

Giotto type C5

1,5 mm dik

15

Giotto type C7

1,8 mm dik

17

Iris type C8

1,5 mm dik

15

Classico type C1 is tevens in RVS leverbaar.
Enkel- of dubbelvleugelig systeem, al naargelang wens en situatie.
Het pakket kan ook 90º of 180º wegdraaibaar geleverd worden.
Het schaarhek kan met een europrofiel cilinderslot worden
geleverd, handig indien u een sleutelplan heeft. Ook sloten met
SKG keurmerk of magneetsloten zijn leverbaar.

Pakketbreedte

Het systeem kan worden voorzien van een poedercoating in elke
gewenste RAL kleur. Met deze extra coating is het schaarheksysteem langdurig bestand tegen weersinvloeden en het geeft
bovendien een mooie uitstraling.

Productassortiment
Het complete Front Security productassortiment bestaat uit
rolluiken, rolhekken en schaarhekken in diverse toepassingen en
diverse varianten. Op onze website kunt u alle mogelijkheden en
toepassingen vinden.

Bij een enkelvleugelig systeem bedraagt de breedte van het pakket
maximaal 20% van de totale breedte.

Dubbelvleugelige
schaarhekken als
afscherming bij
carports

Bij een dubbelvleugelig systeem bedraagt de breedte van elk deel
maximaal 2 x 10% van de totale breedte.

Diverse vormen onderrails
•
•
•
•

Vast
Opklapbaar, ten behoeve van een vrije doorgang
Verzonken
Versterkt, overrijdbaar en daarom geschikt voor carports

Garantie, onderhoud en certificering
Het Front Security schaarhek is vrijwel onderhoudsvrij. Licht
onderhoud aan het slot, bovenrail (smeren) en onderrail
(uitvegen) is voldoende.
Front Security is lid van de Vereniging Europese
Verzonken onderrail met een
gebogen schaarhek

Versterkt, overrijdbare onderrail, geschikt voor carports

Beveiligingsbedrijven en kan een VEB certificaat afgeven.

Specials
Schaarhekken kunnen ook gebogen worden geleverd voor
bijvoorbeeld tourniquettes of ronde balies. Tevens is een
elektrische uitvoering leverbaar.
Een gebogen
schaarhek als
fraaie beveiliging
bij een entree.

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