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HEXA Schuifhekken
SCHARENDe SCHUIFHEKken

Het Hexa scharend schuifhek van GNS Brinkman biedt
een optimale bescherming tegen inbrekers, met
behoud van maximaal zicht. Verticale stijlen, verbonden
door een scharende constructie, zorgen voor een goede
afsluiting met optimaal doorzicht en ventilatie.
Het hek heeft aan de bovenzijde een minimale inbouwruimte.
Ingeschoven vergt het hek slechts 10 tot 20 procent van de
originele breedte. De ondergeleiding is standaard opklapbaar
en het ingeschoven pakket is desgewenst compleet wegdraaibaar, waardoor een volledig vrije doorgang ontstaat. Het
Hexa scharend schuifhek is multifunctioneel inzetbaar: voor
etalages, entreepartijen, appartementen, liften en zo voort.
• Fraai ontwerp, past bij elke architectuur
• Wegdraaibaar voor onbelemmerde doorgang
• Minimale inbouwruimte boven de opening
• Doelmatige en veilige afsluiting
• Leverbaar in verzinkt staal, elke standaard RAL-kleur
en in RVS
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HEXA Schuifhekken
FUNCTIONALITEIT
Een scharend hekwerk met maximaal doorzicht en
ventilatie. Geschikt voor bescherming tegen inbraak.

KWALITEIT
Het ontwerp, de keuze van materialen, de constructie
en de manier waarop het hekwerk gemonteerd
wordt is goed doordacht. Daardoor is het hekwerk
duurzaam, heeft het een lange levenscyclus en een
hoge bedrijfszekerheid.

TOEPASBAARHEID
Het afsluiten van alle soorten wand- en
gevelopeningen, binnen en buiten. Geschikt voor
vrijwel alle soorten gebouwen en installaties.

AFMETINGEN
Breedte tot 8 meter bij enkelvleugelige en 15 meter
bij tweevleugelige uitvoering. Breedte ingeschoven
pakket 10 tot 20 procent van de totale dagopening.

SPECIFICATIES
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enkelvleugelig vast pakket

y
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vooraanzicht tweevleugelige uitvoering
PRODUCTOMSCHRIJVING
MANSERGAS schaarhek.
Vooraanzicht van een enkel- en dubbelvleugelig schaarhek met vast pakket.

vele inbouwopties, vraag
naar de mogelijkheden
(bovenaanzicht)
zijaanzicht
standaard uitvoering

GNS Brinkman is specialist en marktleider op
het gebied van industriële- en bedrijfsroldeuren,
rolluiken en rol- en schaarhekken. We adviseren,
ontwikkelen, produceren, installeren en zorgen voor
het onderhoud. GNS Brinkman heeft ook een sterke
reputatie op het gebied van maatwerk. Als een
van onze standaardproducten niet toepasbaar is,
bedenken onze ingenieurs een passende oplossing
voor u. In onze bedrijfsvoering staat de klant centraal.
U ontmoet gemotiveerde medewerkers met de juiste
kennis en ervaring. Ze zijn erop gespitst u een product
te leveren dat volledig aan uw wensen voldoet.

We zijn er van doordrongen dat onze professionals
het feitelijke kapitaal van onze onderneming zijn.
Wat u bij ons aanschaft moet goed zijn. Zodat het
voor u een investering wordt waar u tevreden op
terugkijkt. Op deze filosofie is ons bedrijf sinds de
oprichting in 1837 gebaseerd. Vandaag is dat nog
steeds ons uitgangspunt.
Niet voor niets kiezen ondernemers in heel Europa
steeds vaker voor ons aanbod. GNS Brinkman staat
voor Nederlandse technologie die internationaal
erkend wordt. Dankzij onze reputatie, die gebaseerd
is op de kwaliteit van onze producten.

dubbelvleugelig
vast pakket
UITERLIJKE KENMERKEN
GEWICHT
Het hekwerk bestaat uit verticale stijlen van
Standaard hekwerk circa 20 kg per m2. Totale gewicht
PRODUCTOMSCHRIJVING
MANSERGAS
standaard
levering
omvat:
compleet
schaarhek
staalverzinkt,
dubbele U-profielen, onderling gekoppeld door een afhankelijk
van afmeting en uitvoering.
hangende uitvoering met opklapbare onderrail en enkelzijdig Mansergas
scharende constructie
van platte
metalen
strips. Ook
slot. Montageframe
naar wens
met kokerprofiel
50x20 of 80x20 mm. Situae
tekeningen zijn
vanafbeperkte
de slotzijdezijruimte
gezien. Bij slot
leverbaar in uitvoering
voor
enmet
in europrofielcilinder
MONTAGE en
ODD montage adviseren wij koker 50x30 of 80x30 mm aan de sluitzijde toe
extra zware uitvoering.
Geschikt voor montage in of op de dag. Montage
te passen.
dient te geschieden overeenkomstig de montageKLEURAFWERKING
voorschriften van GNS Brinkman.
Standaard geleverd in elektrolytisch verzinkt staal.
Desgewenst leverbaar in elke standaard RAL-kleur
ONDERHOUD
door poedercoating. Ook leverbaar in RVS.
De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van
de mate waarin het hek gebruikt wordt, de
BEWEGINGSTELSEL
gebruiksomstandigheden en invloeden vanuit de
Kunststof geleidingswielen met RVS-lagers aan omgeving, echter minimaal 1 keer per jaar.
boven- of onderzijde zorgen voor een wrijvingsarme
werking.
VEILIGHEID
GNS Brinkman-afsluitsystemen voldoen aan de
BEDIENING
geldende regelgeving voor doorgangen volgens
Handbediend, zijdelings inschuifbaar met een
Arbo-richtlijn AI-14.
handgreep. De onderrail is standaard opklapbaar.
Het ingeschoven pakket is desgewenst volledig DOCUMENTEN
wegdraaibaar. Voorzien van enkelzijdig veiligheidsslot, GNS-Brinkman-garantieverklaring.
eventueel te voorzien van dubbelzijdig slot of
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