
Te koop overjarige eiken hekken voor de helft van de nieuwprijs! 

 

Levering en plaatsing is mogelijk op aanvraag. Ook verkoopt en plaatst ons bedrijf hekposten en 

andere hek materialen. 

Hekposten 18 x18 x 250cm per stuk   € 86,-- 

Hekposten 20 x 20 x 250cm per stuk  € 97,50 

Hekposten 22 x 22 x 280cm  per stuk € 120,-- 

 

Alle planken zijn verbonden met R.V.S bouten en moeren. De hekken zijn voorzien van eiken slotklos 

en een R.V.S slotkloshaak. Ook zijn de hekken voorzien van hengen, duimen en hang- en sluitwerk 

(hss) of zwaar hang- en sluitwerk (zhss). 

 

Er zijn 21 stuks eiken hekken beschikbaar.  

Maten (in cm) en prijzen zijn hieronder te vinden. 

 

hek 2 breedte: 350 - hoogte: 99  prijs: €300,- (luxe Sallandse heide hek met hss) 

hek 5 breedte: 380 - hoogte: 120  prijs: €450,- (luxe Sallandse heide hek met zhss) 

hek 6 breedte: 200 - hoogte: 100-135   prijs: €450,- (één zwaar toegangshek met zhss) 

hek 7  breedte: 200 - hoogte: 105-140  prijs: €450,- (één zwaar toegangshek met zhss) 

hek 8  2 x breedte: 238 - hoogte: 160  prijs: 2 x €300,- (luxe toegangshek met hss) 

hek 9  2 x breedte: 240 - hoogte: 134  prijs: 2 x €300,- (luxe Sallandse heide hek met zhss) 

hek 10  breedte: 162 - hoogte: 117  prijs: €200,- (doorloop hek met zhss) 

hek 11  breedte: 200 - hoogte: 110-130  prijs: € 200,- (één zwaar toegang hek met hss) 

hek 12 breedte: 200 - hoogte: 128   prijs: € 200,- (doorloop hek met hss) 

hek 13 2 x breedte: 238 - hoogte: 135  prijs: 2 x €300,- (luxe toegangshek met zhss) 

hek 14 breedte: 250 - hoogte: 107-150  prijs: € 450,- (één luxe toegangshek met zhss) 

hek 15  breedte: 100 - hoogte: 116  prijs: € 250,- (luxe doorloop hek met zhss) 

hek 16 breedte: 125 - hoogte: 107  prijs: € 150,- (doorloop hek met hss) 

hek 17 breedte: 125 - hoogte: 120  prijs: €150,- (doorloop hek met hss) 

hek 18 breedte: 125 - hoogte: 112  prijs: € 250,- (zwaar doorloop hek met hss) 

hek 19 breedte: 130 - hoogte: 105  prijs: € 150,- (luxe doorloop hek met zhss) 

hek 20 breedte: 140 - hoogte: 125  prijs: € 250,- (zwaar doorloop hek met zhss) 

hek 21  breedte: 150 - hoogte: 120  prijs: € 200,- (zwaar doorloop hek met zhss) 

 

Er is één overjarige douglas Sallandse weide hek met hang- en sluitwerk beschikbaar (hek 1). Dit hek 

is 351 cm breed en 120 cm hoog. Het hek wordt verkocht voor €250,- 

 

Als u vragen heeft kunt u gerust bellen, mailen of onze website raadplegen. We hopen van u te horen. 

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 16:30 en zaterdag van 9:00 tot 12:00. 

 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 


