
• Veilig • Stijlvol

Mooi en veilig sierhekwerk om huizen en bedrijfspanden heeft een tweeledige functie. Enerzijds bakent het grondgebied 

af en houdt het ongewenst bezoek buiten de deur.  Anderzijds geeft het een onmiskenbare verfraaiing van een waardevol 

bezit. Ook parken en tuinen worden hier steeds vaker mee uitgerust. 

Duurzaam en solide, zodat er een leven lang nauwelijks omkijken naar is. In alle opzichten kan aan de wensen worden 

voldaan. Ons assortiment bestaat uit een groot aantal modellen met elk hun eigen stijl, van klassiek tot modern. Ook 

is het mogelijk om een eigen ontwerp op maat te laten maken. We onderscheiden ons door een aantal karakteristieke 

kenmerken zoals het afwerken van de staanders met sierbollen of granaatappels en het blinde verbindingssysteem wat 

ongewenste demontage van het sierhekwerk tegengaat. 

TTS 
Sierhekwerk

Standaard sierpunten en ornamenten

Kleurstellingen
Het hekwerk wordt verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennengroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010 
helderwit

Overige standaard RAL kleuren zijn ook mogelijk

Coating
Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch 
wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Sierpunten
& ORNAMENTEN

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

ring
ø130x6

LA 152 zonder stift
135 mm

Andere opties op aanvraag

LA 41
80 mm

krul
130x6

LA 272
120 mm

LA 211
140 mm

ruit
130x6

LA 161
120 mm

LA 171
110 mm



Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

TTS Sierhekwerk 
SIERHEKWERKMODELLEN

SIERPOORTEN 

Blinde verbinding Eindverbinding Hoekverbinding Muuraansluiting

Technische specificaties sierhekwerk
•   Staanders van kokerprofiel 60x60 mm
•  De bovenzijde van de staander is voorzien van een kap met of zonder

bol of granaatappel
• De h.o.h. afstand bij een blinde verbinding, zie tabel
• De bodemvrijheid = 50 mm

•  De elementen worden door middel van een blinde verbinding
verbonden met de staanders

• De breedte van het element, zie tabel

• Boven- en onderligger van staalprofiel 40x20 mm of 40x40 mm

Matentabel
Model Vakbreedte standaard H.o.h. staanders

Luca

Milano
1980 2050

Verona

Genua

Monaco

Sardinia

Capri

1930 2000

Firenze 1832 1902

Alle maten in mm.

Monaco
Spijlen Ø 19 / Ring Ø 130 
h.o.h. 150 mm

Capri
Spijlen Ø 16
Radiusboog is 210 mm

Milano
Spijlen Ø 19 
h.o.h. 100 mm

Verona
Spijlen Ø 19 
h.o.h. 150 mm

Genua
Spijlen Ø 19 / Ring Ø 130
h.o.h. 150 mm

Luca
Spijlen 20x20
h.o.h. 100 mm

Sardinia
Spijlen Ø 19 en Ø 16 / Krul Ø 130
h.o.h. 150 mm

Firenze
Spijlen Ø 16
Radiusboog is 210 mm

Opties
Extra horizontale ligger in het vak • Boven- en onderligger 40x40 mm • Ornamenten ringen en krullen 110 mm

Enkele en Dubbele sierpoort is leverbaar in standaard opgestelde hoogten van 800, 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm

Maattabel enkele sierpoort

Standaard afmetingen tussen de palen 800 t/m 2000 mm hoog

Capri Firenze
Genua/Monaco
Sardinia/Verona

Luca
Milano

Scharnier &
Sluitpaal

- - 1075 1087 80x80

1217 1207 1225 1187 80x80

1527 1617 1525 1387 80x80

- - - 1587 80x80

- - - - 80x80

2147 2027 1975 1987 100x100

Alle maten in mm. Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Maattabel dubbele sierpoort

Standaard afmetingen tussen de palen 800 t/m 2000 mm hoog

Capri Firenze
Genua/Monaco
Sardinia/Verona

Luca
Milano

Scharnierpaal

- - 2110 2134 80x80

2394 2374 2410 2534 80x80

3014 3214 3010 3134 80x80

3634 - 3610 3534 100x100

- 4034 3910 3934 100x100

4254 - 4210 4354 100x100

- 4864 4530 4554 100x100

Alle maten in mm. Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Sierhekwerkmodellen
Hitmetal biedt een ruime keus aan elegante modellen poorten, elk met een eigen allure en stijl.

Technische specificaties sierpoorten
•   Boven- en onderligger: 40x20 mm of 40x40 mm
• Scharnier- en kopstijl: 40x40 mm
• De bodemvrijheid = 50 mm

• Vierkante poortpilaster verlengd
• Dubbele poort: Sierlocinox slot, secura aanslag 1 st. vergrendelstang suby

Enkele poort: Sierlocinox slot & secura aanslag
•  Scharnieren 90°, m20, m24 indien poortvleugel breder dan 2250 mm

Nota
 Indien het type is voorzien van een standaard extra boven- of onderligger is 
het kokerprofiel 40x20 mm. 

Opties
Enkele en dubbele sierpoorten voorbereiden om elektrisch te worden bediend.
 Inmetselscharnier leverbaar i.p.v. scharnierpilaster zowel met als zonder 
voorbereiding t.b.v. op- of inbouwaandrijvingen.

Rechtmodel  Golfmodel  Dalmodel  Klokmodel  Boogmodel  Golfdalmodel 




