
INTRODUCTIE

DE KIM HEKWERK is een dynamisch 
bedrijf, dat zich onderscheid door 
een persoonlijke benadering, korte 
communicatielijnen en service 
gerichtheid. Samen met onze ervaren 
medewerkers, gezamenlijk goed voor 
bijna 100 jaar ervaring, kunnen wij u 
op elk hekwerk vraagstuk een oplossing 
op maat bieden.

Kwaliteit
DE KIM HEKWERK werkt zeer nauw 
samen met zijn leveranciers, hierdoor 
zijn we in staat om snel te leveren, 
kwaliteit te waarborgen, snel te kunnen 
schakelen en bovenal een product af te 
leveren welke exact aan u wensen en 
eisen voldoet.

Ervaring
DE KIM HEKWERK heeft ervaren, 
gemotiveerde, nette monteurs, die er 
uiteindelijk voor zullen zorgen dat het 
geleverde product, vakkundig geplaatst 
zal worden.

Producten
De Kim Hekwerk kan u alles bieden op 
het gebied van hekwerken, van een 
sierlijke omheining rondom uw villa tot 
industriële omheining compleet met 
toegangscontrole en camera bewaking. 
Ook op het gebied van sport en recreatie 
zijn de mogelijkheden te veel om op te 
noemen.

Wij hopen dan ook dat deze productmap 
een goede indruk bij u achterlaat, over 
wie wij zijn en wat wij doen en kunnen. 
Tevens hopen wij dat het u helpt bij het 
bepalen van uw keuze.

Met vriendelijke groeten,

Kim Bouckaert

Eigenaar De Kim Hekwerk

Voor uw veiligheid
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GAASHEKWERK

Met de gaashekwerken van DE KIM HEKWERK is 

er voor elke situatie een passende oplossing. U kunt 

bijvoorbeeld ervoor kiezen om het hekwerk onzichtbaar 

te laten integreren met een natuurlijke achtergrond, of 

er juist voor kiezen om het hekwerk groot en robuust 

eruit te laten springen. Een aantal veel gebruikte type’s 

zullen wij hier noemen.

Gaashekwerk in lichte uitvoering 

Een degelijk, maar onopvallend gaashekwerk met een 

subtiele vormgeving, waardoor het nauwelijks in het 

oog springt. In een groen gecoate uitvoering past dit 

hekwerk uitstekend in een natuurlijke omgeving.

Gaashekwerk in zware uitvoering

Gaasafrastering is ideaal voor grote en kleine opper-

vlakten, zoals bedrijfsterreinen en particuliere terreinen. 

Een sterk hekwerk met een vriendelijk prijskaartje!

Gaashekwerk met prikkeldraad

Voor een extra veilig gevoel kan er optioneel 

prikkeldraad aan de bovenzijde worden gemonteerd. 

Dit gebeurt d.m.v. speciale aluminium opzetstukken. 

Hierin zijn meerdere verschillende mogelijkheden. Wij 

informeren u hier graag over.
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3-D hekwerk is een type mat welke al jaren in de markt 
verkrijgbaar is. Vooral in België en Frankrijk is het een 
populaire erf-afscheiding.

In Nederland is dit type hekwerk nu ook sterk in 
opkomst. Deze mat zit tussen de traditionele gaasmat 
en het oerdegelijke dubbelstaafmat- hekwerk in. Zowel 
qua prijs als qua materiaal - opbouw. 
Vooral bij grotere hoeveelheden prijstechnisch zeer 
interessant.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

• snelle levertijden
• sendzimir verzinkt materiaal
• goede prijs/kwaliteit verhouding

3-D HEKWERKEN
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DUBBELSTAAFMATHEKWERK

Een type hekwerk, waarin de voordelen van gaas- en 

spijlen hekwerk op een doordachte wijze samen-

gebracht zijn. Een onopvallend, zeer sterk hekwerk.

Het zogenoemde dubbelstaafmathekwerk is zowel 

industrieel, particulier als op het gebied van sport en 

recreatie op dit moment een veel toegepast hekwerk. Wij 

kunnen dit in verschillende RAL kleuren en uitvoeringen 

leveren. Wij informeren u hier graag over.

• snelle levertijden

• strak en modern uiterlijk

• voor vele doeleinden toepasbaar

• inbraakvertragend
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INDUSTRIELE SPIJLENHEKWERKEN

Een industrieel spijlenhekwerk is het meest verkochte

product op het gebied van professionele terrein-

beveiliging. Zoals elk hekwerkproduct bij DE KIM 

HEKWERK ziet ons spijlenhekwerk programma er 

ook zeer fraai uit. Uiteraard sluiten de spijlenhekwerken

naadloos aan op onze (schuif) poorten.

Spijlenhekwerk standaard

Een stevig stukje hekwerk. Degelijke stalen spijlen 

opgesloten in een kokervormig profiel. Vanaf 1,50 meter 

hoogte optioneel aan de bovenzijde een opgelaste 

puntenkam. Leverbaar in alle gewenste hoogtes.

Spijlenhekwerk, luxe uitvoering

Een strak en degelijk hekwerk, met een sierlijke tint 

is het luxe spijlenhekwerk. De spijlen steken onder en 

boven door de liggers heen.

Vanaf 1,50 meter hoogte worden de spijlen aan de 

bovenzijde 45 graden afgeschuind. Dit geheel zorgt 

voor een moeilijk te nemen obstakel

Spijlenhekwerk, zware uitvoering

Het zware spijlenhekwerk in het programma van DE 

KIM HEKWERK, zorgt ervoor dat elk terrein een moeilijk 

inneembare vesting word. Robuust en oersolide is het 

hekwerk wat uit zwaardere materialen word opgebouwd. 

Bovendien zorgt de vierkante spijl, welke overhoeks in 

het kader geplaatst word, dat de spijlen zeer moeilijk 

uit elkaar te trekken zijn. Dit type hekwerk is daarmee 

uitermate geschikt bij bedrijven of instellingen die hoge 

eisen stellen aan beveiliging. 
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DOORRIJDBEVEILIGING

De doorrijdbeveiliging van DE KIM HEKWERK is de 

ideale combinatie van beveiliging tegen ramkraken en 

geeft een extra uitstraling aan u bedrijf of winkel.

Doorrijdbeveiliging, ook wel rambeveiliging genoemd, 

wordt veel toegepast bij automobielbedrijven. De 

standaard doorrijdbeveiliging is uitgevoerd met zware 

Ø 89 mm. staanders, welke 1,5 meter uit elkaar 

geplaatst worden en ter plaatse aangegoten worden 

met beton. Dit om een optimaal sterke constructie te 

creëren. Bovenlangs door de staanders heen wordt 

een zwaar buisprofiel van Ø 60 mm. gevoerd. Hierbij 

kan optioneel nog een stalen dikwandige buis binnenin 

worden aangebracht om eventueel doorslijpen extra 

te bemoeilijken. Bij de openingen kan een schuifbuis 

constructie worden toegepast of schuifbalk.

DE KIM HEKWERK heeft voor een goede relatie zelf

een doorrijdbeveiliging ontworpen waarbij elke sectie 

afzonderlijk te openen is en af te sluiten is. Deze relatie 

wilde n.l wel zijn auto’s veilig achter een hekwerk 

hebben, maar had hiervoor niet de mogelijkheid i.v.m 

ruimtegebrek. Hieruit blijkt maar weer eens dat we 

constant bezig zijn met het bieden van de juiste hekwerk 

oplossingen.
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PLANTSOENHEKWERK

De service van DE KIM HEKWERK gaat verder dan alleen 
het plaatsen van het hekwerk. Wij nemen u het werk uit 
handen en regelen eventueel ook andere facetten van 
terreininrichting, zie bijgaande foto’s welke voor zich 
doen spreken.

Plantsoenhekwerk is een veelgebruikt hekwerk 
bij plantsoenen, fietspaden en parkeerterreinen. 
Een vriendelijk ogend hekwerk wat een duidelijk 
signaal afgeeft, tot hier en liever niet verder. 
Vooral gemeentes en verschillende instellingen 
maken gebruik van ons plantsoenhekwerk.

Het plantsoenhekwerk is standaard slechts 30 cm. hoog, 
en bovenin voorzien van degelijke buis van Ø 42 mm. 
Hierdoor doet hij onopvallend maar toch doeltreffend 
zijn functie als obstakel en duidelijke terrein afzetting.

Uiteraard kan DE KIM HEKWERK ook hoogte’s leveren 
van 40, 50 of 60 cm. Ook hierin kan dan een keuze 
gemaakt worden om de staanders i.p.v. de gebruikelijke 
Ø 60 mm. te vervangen voor dikkere robuustere Ø 89 
mm. staanders. Deze zullen dan uitgevoerd worden met 
een grotere bovenbuis van
Ø 60 mm. Hierdoor ontstaat er een nog duidelijker 
signaal voor de omgeving. Voor extra stevigheid 
kunnen de staanders worden aangegoten met beton.

Wij leveren ons plantsoenhekwerk standaard in verzinkt, 
groen of zwart gecoate uitvoering. Optioneel kunnen 
wij ook alle andere RAL kleuren leveren.
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ENKELE DRAAIPOORTEN

De draaipoorten van DE KIM HEKWERK van strak en 

modern tot sierlijk, maar altijd met 1 doel namelijk 

inbraakpreventief. 

Onze draaipoorten worden standaard geleverd vanaf 1 

meter doorgang en hebben een maximale standaard vrije 

overspanning van 5 meter. Ook is het bij ons mogelijk 

om afwijkende breedtes en hoogte’s te bestellen. Onze 

toegangspoorten sluiten perfect aan bij ons overige 

hekwerk assortiment. 

Er zijn op het gebied van toegangspartijen veel 

mogelijkheden, zeker omdat elke terreinsituatie om een 

andere oplossing vraagt. Laat u hierbij geheel vrijblijvend 

informeren door ons.

• voorzien van nastelbare scharnieren

• slotsluitingsset met RVS binnenwerk

• dag- nachtschoot en kruksluiting

• betonnen middenvoet

• poortvleugels v.v. grondvergrendeling
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De dubbele draaipoorten van DE KIM HEKWERK van 

strak en modern tot sierlijk, maar altijd met 1 doel 

namelijk inbraakpreventief.

Onze draaipoorten worden standaard geleverd vanaf 

2 meter doorgang en hebben een maximale standaard 

vrije overspanning van 10 meter. Ook is het bij ons 

mogelijk om afwijkende breedtes en hoogte’s te 

bestellen. Onze toegangspoorten sluiten perfect aan bij 

ons overige hekwerk assortiment. Er zijn op het gebied 

toegangspartijen veel mogelijkheden, zeker omdat elke 

terreinsituatie om een andere oplossing vraagt. Laat u 

hierbij geheel vrijblijvend informeren door ons.

• voorzien van nastelbare scharnieren

• slotsluitingsset met RVS binnenwerk

• dag- nachtschoot en kruksluiting

• betonnen middenvoet

• poortvleugels v.v. grondvergrendeling met   

 blokkering 

DUBBELE DRAAIPOORTEN
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De vrijdragende schuifpoorten van DE KIM HEKWERK 

staan garant voor een goede afwerking en degelijkheid. 

Doordat de geleidewielen in de onderbalk zijn weggewerkt 

en tevens voorzien zijn van een hoogwaardige kwaliteit 

RVS wielen met uitstekende lagering, zorgen deze voor 

een uitstekende geleiding van de poort.

Schuifpoort standaard

Een zeer representieve toegang wordt gerealiseerd met 

een vrijdragende schuifpoort van DE KIM HEKWERK. 

Vanaf 1,50 meter hoogte optioneel met een opgelaste 

puntenkam.

Vrijdragende Schuipoorten luxe uitvoering

Deze vrijdragende schuifpoort wordt zowel bij 

particulieren als bij bedrijven veel toegepast. De spijlen 

zorgen voor een vals hoogte-effect: de poort lijkt 

lager dan hij in werkelijkheid is en heeft daardoor een 

vriendelijke uitstraling.

Vrijdragende Schuifpoorten zware uitvoering

De zware schuifpoort in het programma van DE KIM 

HEKWERK, zorgt ervoor dat elk terrein een moeilijk 

inneembare vesting word. Robuust en oersolide is 

deze schuifpoort wat uit zwaardere materialen word 

opgebouwd. Bovendien zorgt de vierkante spijl, welke 

overhoeks in het kader geplaatst word, dat de spijlen 

zeer moeilijk uit elkaar te trekken zijn. Dit type poort is 

daarmee uitermate geschikt bij bedrijven of instellingen 

die hoge eisen stellen aan beveiliging. 

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORTEN
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Als aanvulling op de elektrisch opgebouwde  Schuif en 

Railpoorten heeft DE KIM HEKWERK een aandrijfportaal 

laten ontwikkelen.

Dit aandrijfportaal geeft een degelijke en luxe uitstraling 

aan uw entree. Bovendien zorgt de luxe zuil er voor dat 

alles van bekabeling tot motor veilig is weggewerkt 

achter een afsluitbare kast. Nog een voordeel is de 

snelle ingebruikname van uw toegangspoort, na de 

mechanische installatie hoeft alleen ‘de stekker in het 

stopcontact’ en de poort is operationeel.

De voordelen van een aandrijfportaal:

• een zeer representatieve entree

• sneller operationeel

• geen zichtbare aandrijftechniek

• de schuifpoort wordt geheel compleet geleverd

• de luxe zuil eventueel leverbaar in andere kleur  

 voor bijvoorbeeld huisstijl

 

PLUG & PLAY SCHUIFPOORTEN
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RAILPOORTEN

De railpoorten van DE KIM HEKWERK staan garant 

voor een goede afwerking en degelijkheid. Doordat 

de geleiding van de poort via een rails op de grond 

loopt, kunt u met een minimaal benodigde ruimte een 

optimale doorgang creëren. Ook zorgt deze constructie 

voor een minieme grondspeling, zodat er werkelijk bijna 

niets onder de railpoort door kan. Doordat de wielen 

uitgevoerd zijn met een uitstekende lagering, zorgt deze 

voor een uitstekende geleiding van de poort.
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TOEGANGSCONTROLE

• Electrische bediening

• Slagbomen

• Intercom instalatie’s

• Camarabeveiliging

• Kaartlezer

• Muntautomaten

• In- en uitrijlussen

• Tijdklok

• Tourniquet
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TOEGANGSCONTROLE

Toegangscontrole is tegenwoordig, helaas, door de 
toenemende diefstallen en criminaliteit, een steeds 
vaker voorkomende eis van uzelf, uw bedrijf of van een 
verzekering. Wij geven u graag dat veilige gevoel!

Om uw bedrijfspand of woning optimaal te beveiligen 
zijn er op het gebied van toegangscontrole veel 
mogelijkheden. Voor alle elektrische producten komen 
wij graag en geheel vrijblijvend bij u langs om u voor te 
lichten over de vele toepassingen. 

Electrische poorten
Een stukje toegangscontrole kan al vrij eenvoudig 
gerealiseerd worden door het elektrisch bedienbaar 
maken van de toegangspoorten. DE KIM HEKWERK 
levert en sluit aan volgens de daarvoor geldende Europese 
veiligheidsnormen.

Slagbomen
.Wilt u het in en uitrijdende verkeer meer reguleren, of 
weten wie het terrein op en afgaat. Dan is het plaatsen van 
slagbomen achter de toegangspoort een mogelijkheid.

Intercom
Om nog meer controle te krijgen op wie er binnen 
komt of wie er uit gaat, kan u er voor kiezen om deze 
mensen zich vooraf te laten melden via een intercom. 
Mocht u niet op een vaste plek aanwezig zijn, bestaat de 
mogelijkheid om de oproep door te schakelen naar een 
mobiele telefoon.
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Camerabeveiliging
Voor nog meer controle kunt u de intercom uitbreiden 
met een camera of kiezen voor een compleet camera 
toezicht vanuit alle gewenste hoeken. Van een 
eenvoudige zwart/wit camera tot een kleurencamera 
met nachtzicht. Wij informeren u graag hierover.

Kaartlezer
Wilt u alleen mensen toegang verlenen die bijvoorbeeld 
werkzaam zijn bij uw bedrijf. Dan zou u kunnen kiezen 
om deze mensen een speciale pas te verlenen. Dit 
systeem kan van eenvoudig tot zeer uitgebreid worden 
geleverd en aangesloten.

Muntautomaten
Heeft u de mensen reeds gedoseerd en 
gecontroleerd binnen u terrein aanwezig, 
kunt u er  voor kiezen om ze door middel van 
een uitrijkaart of uitrijmunt weer gedoseerd 
uit te laten rijden. Doorgaans gebeurt dit in 
combinatie met een slagboom.

In en uitrij lussen
Bedrijven of instellingen waarbij het niet noodzakelijk is 
om de uitgaande stroom te controleren, kunnen kiezen 
voor een zogenoemde uit-rijlus. Deze lus zit aan de 
binnenzijde onder het maaiveldniveau en zorgt ervoor 
dat de slagboom of poort opengaat zodra er verkeer op 
staat.

Tijdklok
Wenst u dat de poort automatisch en op vastgestelde 
tijden open en dichtgaat, dan kan dat door het 
aanbrengen van een klok in de motorkast.
Dit kan met een eenvoudige tijdklok per week of bij 
duurdere klokken per jaar ingesteld worden.

TOEGANGSCONTROLE
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VOETBALVELD-
AFRASTERINGEN

Voetbalvelden zijn net zoals alle andere sportveld-

afrasteringen een specialiteit van DE KIM HEKWERK. 

Van het compleet nieuw aanleggen van voetbalvelden 

met ballenvangers en veldafscheiding tot reparatie’s en 

renovatie’s. Ook hierbij geldt dat u als klant centraal zal 

staan en dat we de lijnen tussen u en ons kort houden. 

Door onze, inmiddels jarenlange ervaring, weten we 

u als geen ander te adviseren over de verschillende 

mogelijkheden.

• veldafscheiding met leunbuis

• ballenvangers met net

• ballenvangers met gaas

• combinatie ballenvangers

• speelpleinen/velden
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TENNISBAAN-AFRASTERINGEN

Tennisbaan afrasteringen zijn de specialiteit van DE KIM 

HEKWERK, of het nu gaat om grote of kleine projecten, 

reparatie’s of renovatie’s. 

Veel parken in de regio Noord, Zuid en Midden Holland 

zijn inmiddels vaste klant van DE KIM HEKWERK. 

Door een goede samenwerking met zeer vakkundige 

bedrijven kunnen wij u op alle fronten adviseren m.b.t. 

bijvoorbeeld het speelklaar maken van de banen, 

onderhoud of grote renovatie’s. 

Ook hierbij geldt dat u als klant centraal zal staan en dat 

we de lijnen tussen u en ons kort houden. Door onze, 

inmiddels jarenlange ervaring, weten we u als geen 

ander te adviseren over de verschillende mogelijkheden.

• complete tennisbanen hoog

• tennisbanen met ledikantmodel

• onderhoudspoorten

• oefenmuren

• minibanen
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HOCKEYVELD-AFRASTERINGEN

Hockeyvelden zijn net zoals alle andere sportveld-

afrasteringen een specialiteit van DE KIM HEKWERK. 

Het plaatsen van een hockeyveld-afrastering verreist 

vakkennis, met name het plaatsen van de bankirai 

slagplanken aan de onderzijde moet nauwkeurig 

gebeuren. Ook het spannen van RVS staalkabels is een 

specialistisch werk. 

Van het compleet nieuw aanleggen van hockeyvelden 

met ballenvangers en veld-afscheiding tot reparatie’s en 

renovatie’s. 

Door onze, inmiddels jarenlange ervaring, weten we 

u als geen ander te adviseren over de verschillende 

mogelijkheden.

• ballenvangers

• veldafscheiding

• onderhoud/toegangspoorten
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OVERIGE SPORTVELDAFRASTERINGEN

Golfcourt-afrasteringen

Op de golfterreinen ziet u ze wel staan, die hoge 

afrasteringen, soms wel meer dan 10 meter hoog. Ook 

hiervoor kunt u terecht bij DE KIM HEKWERK.

Cricketveld-afrasteringen.

Slagkooien en cricketscreens, een bekend terrein voor 

ons. De cricketscreens zijn er in hout en in staal. Op de 

afbeelding hiernaast een door ons ontwikkelde stalen 

constructie, duurzaam en doeltreffend.

Atletiekbaan-afrasteringen

Langs de sportvelden komt u ze tegen, maar zeker 

bij een atletiekbaan zijn ze niet weg te denken, de 

veldafscheiding. Van eenvoudig en praktisch tot 

duurzaam en degelijk. Wij geven u een eerlijke prijs en 

kwaliteit verhouding, waarbij de diverse mogelijkheden 

vooraf met u besproken zullen worden.

• jarenlange ervaring in aanleg en onderhoud

• zeer goede prijs/kwaliteit verhouding

• duurzame materialen

• vele mogelijkheden
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Steeds meer gemeente’s en instellingen kiezen voor het 

z.g Cruyff Court. Hierbij word het aloude trapveldje 

omgebouwd tot een moderne en veilige plek, waarin de 

jeugd uit de buurt kan sporten. 

Door de samenwerking met lokale overheid, 

bedrijfsleven, corporatie’s, scholen, sport en 

voetbalverenigingen krijgt het tevens een belangrijke 

sociale functie in de wijk. 

• goede en veilige plek

• saamhorigheid

• modern en attractief sporten

• hoogwaardige kwaliteit 

CRUYFF COURT
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SPEELPLAATS / 
VOETBALKOOI

Op scholen maar ook in woonwijken zie je ze steeds 

vaker verrijzen, een degelijk en multifunctioneel 

speelterrein. 

Tennissen, voetballen of basketballen binnen een veilige 

hoge afrastering . De Kim Hekwerk gebruikt uitsluitend 

hoogwaardige kwaliteitsmaterialen en zorgt ervoor 

dat het, door een van onze eigen montage teams, 

vandaalbestendig gemonteerd wordt. 

• Geschikt voor grote groepen 

• Geschikt voor toezicht houden van buitenaf

• Door speciale constructie geluidsarm

Voordelen:

• Meerdere soorten sport op 1 locatie

• Modulair: stel je eigen ontwerp samen

• Diverse kleuren leverbaar.

Tevens zijn de z.g Panna veldjes sterk in opkomst, 

voornamelijk bij scholen en sportverenigingen zie je 

steeds vaker van deze mini veldjes verschijnen.

Voordelen:

• Klein veldje, dus neemt weinig ruimte in

• Vele variaties mogelijk, qua kleur, uitvoering en  

 hoogtes

• Minder overlast door klein speelveld
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SPECIALE PROJECTEN

Speciale projecten gerealiseerd door DE KIM HEKWERK. 

Omdat wij ook maatwerk durven 

en kunnen leveren.

Speciaal baluster hekwerk

In opdracht van een vastgoedbedrijf in Amsterdam, 

hebben wij een balusterwerk geleverd en gemonteerd 

op een parkeerdek. Alles vervaardigd uit massief strip en 

buis materiaal. Tevens hebben wij enkele trapopgangen 

en een hellingbaan voorzien van dit speciale hekwerk.

Bestaande trap in school

Voor een vaste relatie kregen wij de vraag of wij, i.v.m 

de kindveiligheid, een bestaande trap konden voorzien 

van extra spijlen. Na enig las- en slijpwerk is het een 

kindvriendelijke trap geworden. Het resultaat is te zien 

op de foto hiernaast.

Extreem grote toegangen

Voor een groot overslagbedrijf, kwam de vraag of wij 

een toegangspoort konden leveren die een overspanning 

kon hebben van 14 meter vrije doorgang.

Decoratieve raambeveiliging

Een advocatenkantoor in Amsterdam kwam met de 

vraag voor een raambeveiliging. Hiernaast de subtiele 

maar doeltreffende oplossing van DE KIM HEKWERK
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SPECIALE PROJECTEN

Grote vogel volieres 

Hiernaast een afbeelding van speciale volières t.b.v. 

bijzondere uitheemse vogels. Voor deze relatie hebben 

we verschillende volières gemaakt, compleet met een 

dakconstructie. Vervaardigd van stevig en degelijk 

buismateriaal en gaasbespanning.

Trapleuningen

Een goed voorbeeld van aanvullende werkzaamheden. 

Het plaatsen van een tijdelijke trapleuning, in kleur en 

in de juiste graden. 

Brievenbus

In nauwe samenwerking met een architectenbureau 

is deze “custom made” brievenbus geleverd en 

gemonteerd door DE KIM HEKWERK. De brievenbus 

is geïntegreerd in het hekwerk, en opgebouwd uit 

hoogwaardig materiaal.
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De service van DE KIM HEKWERK gaat verder dan alleen 

het plaatsen van het hekwerk.

Wij nemen u het werk uit handen en regelen eventueel 

ook andere facetten van terreininrichting. 

Zo kunnen wij onder andere het metselwerk verzorgen, 

de tuin laten ontwerpen, de tuin laten inrichten, 

tennisbanen renoveren of nieuw aanleggen etc. etc. 

Dankzij een zorgvuldig opgebouwd netwerk zijn wij 

van alle markten thuis!

• Service en klantgericht

• Van alle markten thuis

• Directe aanspreekpunten

• Alles in 1 hand

OVERIGE



SIERHEKWERKEN

SIERDRAAIPOORTEN ENKEL

SIERDRAAIPOORTEN DUBBEL

SIERSCHUIFPOORTEN

BALKONHEKWERKEN

HOUT EN STAAL

MAATWERK
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SIERHEKWERK

Ons sierhekwerk staat voor maatwerk. De verschillende 

projecten, onder andere in de bollenstreek, spreken 

voor zichzelf.

Na nauwkeurig inmeten van uw locatie volgt er 

een maattekening in een professioneel autocad 

tekenprogramma. 

Indien alles overeenkomt met u wensen, zullen wij 

de productie starten en nauwlettend de verschillende 

productieprocessen volgen. 

Uiteindelijk zal één van onze ervaren montage teams 

het hekwerk vakkundig bij u plaatsen.

alle materialen zijn volbad verzinkt

eventueel voorzien van een dubbele  poedercoating 

in elke gewenste (RAL)kleur leverbaar
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SIERDRAAIPOORTEN ENKEL

De sier draaipoorten van DE KIM HEKWERK, brengen 

niet alleen sfeer en harmonie met de omgeving, het 

geeft tevens een extra stukje meerwaarde aan u bedrijf 

of woning.

Elke sierpoort van DE KIM HEKWERK is een uniek stukje 

maatwerk, omdat elke poort afzonderlijk en uitsluitend 

voor u wordt geproduceerd.

• volbad verzinkt

• optie: een poedercoating, eventueel voorzien van 

• een dubbele poedercoating

• nastelbare scharnieren

• dag- nachtschoot en kruksluiting

• elektrisch of handbediend

• alles authentiek handgemaakt
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SIERDRAAIPOORTEN DUBBEL

De sier draaipoorten van DE KIM HEKWERK, brengen 

niet alleen sfeer en harmonie met de omgeving, het 

geeft tevens een extra stukje meerwaarde aan u bedrijf 

of woning.

Elke sierpoort van DE KIM HEKWERK is een uniek stukje 

maatwerk, omdat elke poort afzonderlijk en uitsluitend 

voor u wordt geproduceerd.

• volbad verzinkt

• optie: een poedercoating, eventueel voorzien van 

• een dubbele poedercoating

• nastelbare scharnieren

• dag- nachtschoot en kruksluiting

• elektrisch of handbediend

• alles authentiek handgemaakt
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SIERSCHUIFPOORTEN

De sier schuifpoorten van DE KIM HEKWERK, brengen 

niet alleen sfeer en harmonie met de omgeving, het 

geeft tevens een extra stukje meerwaarde aan u bedrijf 

of woning.

Elke sierpoort van DE KIM HEKWERK is een uniek stukje 

maatwerk, omdat elke poort afzonderlijk en uitsluitend 

voor u wordt geproduceerd.

•  volbad verzinkt

• optie: een poedercoating, eventueel voorzien van  

 een dubbele poedercoating

• eventueel inclusief metselwerk

• dag- nachtschoot en kruksluiting

• elektrisch of handbediend

• alles authentiek handgemaakt
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Net als ons sierhekwerk is ons balkonhekwerk ook 

maatwerk. Veiligheid staat hierbij voorop.

Na het nauwkeurig inmeten van uw terras of balkon 

maken wij een professionele autocad tekening van de 

situatie. 

Pas nadat we deze met u hebben overlegd zullen wij de 

productie starten en deze nauwgezet volgen door de 

verschillende productieprocessen. 

Eén van onze ervaren montage teams zal uiteindelijk 

het laatste stukje vakwerk leveren.

• alle materialen zijn volbad verzinkt

• optie: voorzien van een poedercoating 

 (eventueel dubbelgecoat) 

• in elke gewenste (RAL) kleur leverbaar

BALKONHEKWERKEN
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Door onze jarenlange samenwerking met erkende 

hoveniersbedrijven, weten wij als geen ander wat uw 

specifieke  wensen op tuingebied kunnen zijn. 

De tuin is de laatste jaren een belangrijk onderdeel 

van het geheel geworden, een verlengstuk van de 

woonkamer kun je wel zeggen.  Een goede, een nette of 

een luxe uitstraling zegt wat over de woning en creëert 

een stukje meerwaarde.

• leilinde constructie’s

• luxe tuinafscheidingen

• dakplataan ondersteuning

• hout & staal

TUINSPECIALS
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HOUT & STAAL

Een zeer fraaie en duurzame combinatie, welke 

nog beter past in een natuurlijke omgeving. Het 

warme en duurzame van hout gecombineerd met 

een degelijk raamwerk en staanders van staal. 

De vraag naar duurzame producten neemt steeds 

meer toe. De Kim Hekwerk speelt in op deze trend, en 

heeft ondermeer samen met een tuinarchitect en een 

hoveniersbedrijf zeer fraaie ideeën hierover uitgewerkt.

• warme uitstraling

• duurzaam

• modern

• exclusief

• privacy
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TOEGANGSCONTROLE

Toegangscontrole is tegenwoordig, helaas, door de 
toenemende diefstallen en criminaliteit, een steeds vaker 
voorkomende eis van uzelf, uw woning of van een verzekering. 
Wij geven u graag dat veilige gevoel!

Om uw woning optimaal te beveiligen zijn er op het gebied 
van toegangscontrole veel mogelijkheden.
Een aantal van deze voorbeelden zullen wij hieronder 
benoemen. 

Voor alle elektrische producten komen wij uiteraard graag en 
geheel vrijblijvend bij u langs om u voor te lichten over de 
vele toepassingen. 

Electrische poorten
 
Een stukje bedieningsgemak maar ook een stukje extra 
veiligheid brengen de elektrisch bedienbare toegangspoorten 
van DE KIM HEKWERK.
Voor elke type (sier)hek, hebben wij een passende oplossing. 
Bijvoorbeeld ondergrondse motoren, bovengrondse motoren, 
automatische deurdrangers en elektrische sloten. 
DE KIM HEKWERK levert en sluit daarbij aan volgens de 
daarvoor geldende Europese veiligheidsnormen.

Uitbreiding op electrisch aangedreven poorten

Als uitbreiding op de afstandsbediening, om het elektrische 
toegangshek te openen, zijn er ook inbouw en opbouw 
systemen waarbij je d.m.v. een sleutel of toegangscode je 
eigen toegang kan verschaffen tot uw terrein.  
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TOEGANGSCONTROLE

Basis Intercom 
 
Om nog meer controle te krijgen wie er bij u het terrein 
opkomt, is de intercom bijvoorbeeld in combinatie 
met een (kleuren)camera, een perfecte oplossing. 
Tegenwoordig zijn er al zeer betaalbare systemen met 
uitgebreide mogelijkheden. 

Intercom met foto geheugen
 
Zodra iemand aanbelt bij de toegangspoort wordt er 
automatisch een foto gemaakt. Hierdoor kan je achteraf 
bekijken wie er aangebeld heeft. Ook bij ongewenst 
bezoek heeft u achteraf een prima signalement. Uiteraard 
zijn de binnenposten ook voorzien van een groot 
scherm, waardoor je duidelijk kan zien wie er aan het 
toegangshek staat.  

Intercom met doorschakelfunctie

Door het aanbrengen van een speciale 
interface module, kan de persoon die bij de 
intercom aan het hek staat doorgeschakeld 
worden naar u eigen mobiele telefoon. Zo 
weet u exact wie er aan het hek staat terwijl 
u niet thuis bent, en terwijl diegene wellicht 
dacht dat u op vakantie zou zijn, wordt deze 
persoon flink in verwarring gebracht omdat 
het lijkt alsof u gewoon thuis bent. 

Camerabeveiliging 
 
Voor nog meer controle kunt u kiezen voor een compleet 
camera toezicht, welke vanuit alle gewenste hoeken de 
beelden registreert en opslaat op een schijf. 
Van een eenvoudige zwart/wit camera tot 
een kleurencamera met nachtzicht. Ook is 
het tegenwoordig mogelijk om de beelden 
via u smartphone, op afstand, te bekijken. 
Wij informeren u graag hierover.


