Prijzen: Eiken toegangshekken (één doorgang met 2 hekken) per 01-01-2018
Onze modellen toegangshekken worden op maat en naar wens van de klant gemaakt.
U kunt kiezen uit vele variaties:
Onbekantrechte eiken planken van 15–20 cm breed en 2,5 cm dik of van strak bezaagde planken.
De hengen zijn thermisch verzinkt. Het sluitwerk bestaat uit een eiken slotklos met een R.V.S. slotkloshaak.
Alle planken zijn verbonden met R.V.S. bouten en moeren.
*Toegangshekken

Onbekante eiken planken 500 cm doorgang

Strak bezaagde planken

Alle hekken worden compleet geleverd met 2 hekposten van 20 x 20 x 280 cm voorzien van een
diamantkop en eventueel oude look en met hang- en sluitwerk.
Het Sallands toegangshek kunnen wij u aanbieden voor:
2-delige doorgang

400 cm tot 500 cm € 999,-- exclusief btw

2-delige doorgang
2-delige doorgang

500 cm tot 600 cm € 1.035,-- exclusief btw
600 cm tot 700 cm € 1.070,-- exclusief btw

Zware of luxe eiken toegangshekken per 01-01-2017
Onze modellen zware toegangshekken worden op maat en wens van de klant gemaakt.
U kunt kiezen uit vele variaties:
2 of 3 horizontale planken van 3.5 cm dik eiken.
Onbekantrechte en ontschorste eiken planken van zo’n 20 tot 25 cm breed.
Of bezaagde planken breedte +/- 20 cm breed.
Het hout is ongedroogd en zal iets gaan scheuren en trekken.
Zwaar R.V.S hang en sluitwerk (gepareld) de hengen zijn 3-dimensionaal verstelbaar.
Het sluitwerk bestaat uit een eiken slotklos met een R.V.S. slotkloshaak.
Alle planken zijn verbonden met R.V.S. bouten en moeren

Zwaar eiken toegangshek onbekant met 2, 3 of 4 eiken planken

Zwaar luxe eiken toegangshek

Zwaar luxe toegangshek met hoge punt

Zwaar verstelbaar R.V.S hang en sluitwerk

met een R.V.S overslag

of een eiken slotklos

Zware of luxe eiken toegangshekken worden compleet geleverd met 2 hekposten van 22 x 22 x 280 cm
voorzien van een diamantkop en eventueel oude look en met zwaar RVS hang- en (dubbel) sluitwerk
(gepareld).
Het zware of luxe toegangshek kunnen wij u aanbieden voor:
2-delige doorgang
2-delige doorgang
2-delige doorgang

400 cm tot 500 cm € 1.700,-- exclusief btw
500 cm tot 600 cm € 1.850,-- exclusief btw
600 cm tot 700 cm € 1.950,-- exclusief btw

Opties voor alle hekken:
- Beletteren door middel van ingraveren en inschilderen € 12,00 per letterteken
- R.V.S. dopmoeren in plaats van R.V.S. zeskant moeren
- Extra R.V.S. slotkloshaak om de slotklos in te zetten bij open zetten
- Eventueel op maat maken is voor ons geen probleem
- De hekposten verduurzamen door de hekpost ter hoogte van het maaiveld/grond in te strijken met
Bruinoleum, waarmee de levensduur van de palen enkele jaren verlengd wordt. Dit kunnen wij u
aanbieden voor € 20,- per twee hekposten (doorgang)
- Ook het plaatsen, kunt u door ons laten verzorgen
- Plaatsen uitsluitend op uurbasis á € 45,--/uur
- Reizen: á € 0,40 km
- Man met minikraan € 60,--/uur
- Het verzorgen van de klic melding is € 50,-- Alle bovenstaande prijzen zijn exclusief 21 % btw en exclusief transport
- Prijswijzigingen voorbehouden

