
Sierhekwerk is maatwerk
Sierhekwerk en sierpoorten zorgen voor een fraai aanzicht van uw woning of bedrijfs-
pand; het geeft meerwaarde. Daarnaast heeft het ook een inbraakwerende functie.

Het ontwerp van uw sierhekwerk
Voor een optimaal resultaat worden sierhekwerk en/of sierpoorten altijd in overleg met u 
ontworpen. Om u ideeën te geven kunnen we u voorbeelden aandragen in dit blad, vele 
foto’s van sierhekwerk laten zien, onze showtuin tonen en/of referenties uit de praktijk 
geven. Heeft u zelf iets concreets in gedachten, laat het ons zien. Gezamenlijk komen we 
tot een ontwerp, zodat we (eventueel na een bezoek op locatie) een passende offerte voor 
u kunnen maken. 

Automatisering van uw sierpoort
Vanzelfsprekend verzorgen wij ook de automatisering en bediening van uw sierpoort. 
De mogelijkheden op dit gebied zijn legio en een selectie hebben wij gepresenteerd in 
onze showroom. Wij adviseren u graag hierin. 

Maatwerk en dus meetwerk
Sierhekwerk is altijd maatwerk en wordt daarom ter plaatse ingemeten en op maat voor 
u geproduceerd. Sierhekwerk is dus te verkrijgen in elke gewenste hoogte, uitvoering en 
RAL-kleur.

Bezoekadres:
Nieuwegracht 2
3763 LB Soest

T: 035-6033920
E: info@hekwerksoest.nl
W: www.hekwerksoest.nl



Modellen sierpoorten

Sierpoort met klokmodel

Sierpoort met recht model

Naar keuze kan worden toegevoegd:
  Extra boven- of onderligger
  Extra boven- of onderligger v.v. sierornament naar keuze
  Doorstekende spijlen
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Extra tussenspijlen
  Paalkoppen naar keuze
  Poort-Automatisering

Naar keuze kan worden toegevoegd:
  Extra boven- of onderligger
  Extra boven- of onderligger v.v. sierornament naar keuze
  Doorstekende spijlen
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Extra tussenspijlen
  Paalkoppen naar keuze
  Poort-Automatisering

Dubbele Draaipoort

Dubbele Draaipoort

Enkele Draaipoort

Enkele Draaipoort



Modellen sierpoorten

Sierpoort met hol model

Sierpoort met boogmodel

Sierpoort met puntmodel

Naar keuze kan worden toegevoegd:
  Extra boven- of onderligger
  Extra boven- of onderligger v.v. sierornament naar keuze
  Doorstekende spijlen
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Extra tussenspijlen
  Paalkoppen naar keuze
  Poort-Automatisering

Naar keuze kan worden toegevoegd:
  Extra boven- of onderligger
  Extra boven- of onderligger v.v. sierornament naar keuze
  Doorstekende spijlen
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Extra tussenspijlen
  Paalkoppen naar keuze
  Poort-Automatisering

Naar keuze kan worden toegevoegd:
  Extra boven- of onderligger
  Extra boven- of onderligger v.v. sierornament naar keuze
  Doorstekende spijlen
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Extra tussenspijlen
  Paalkoppen naar keuze
  Poort-Automatisering

Dubbele Draaipoort

Dubbele Draaipoort

Dubbele Draaipoort

Enkele Draaipoort

Enkele Draaipoort

Enkele Draaipoort



Modellen sierhekwerk en sier-slootwaaier

Model Norwich 

Model Birmingham 

Model Bristol

Model Preston

Model Bradford

Model met:
  Doorstekende spijlen
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Dubbele bovenligger
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Dubbele bovenligger v.v. sierornament naar keuze
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Dubbele bovenligger 
  Doorstekende spijlen
  Paalkop naar keuze

Hekwerk

Hekwerk

Hekwerk

Hekwerk

Hekwerk

Slootwaaier

Slootwaaier

Slootwaaier

Slootwaaier

Slootwaaier



Modellen sierhekwerk en sier-slootwaaier

Model Brighton

Model Londen

Model Cambridge

Model Oxford

Model Cardiff

Model met:
  Dubbele bovenligger 
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Dubbele onderligger v.v. sierornament naar keuze
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Dubbele bovenligger v.v. sierornament naar keuze
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Dubbele bovenligger 
  Dubbele onderligger
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Dubbele bovenligger v.v. sierornament naar keuze
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Dubbele onderligger 
  Extra tussenspijlen v.v. spijlenpunt naar keuze

Hekwerk

Hekwerk

Hekwerk

Hekwerk

Hekwerk

Slootwaaier

Slootwaaier

Slootwaaier

Slootwaaier

Slootwaaier



Modellen sierhekwerk en sier-slootwaaier

Model Oldham

Model Newcastle 

Model Glasgow

Model Lancaster

Model Liverpool

Model met:
  Bogen
  Spijlenpunt naar keuze
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Bogen
  Spijlenpunt naar keuze
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Bogen
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Bogen
  Paalkop naar keuze

Model met:
  Bogen
  Doorstekende spijlen v.v. spijlenpunt naar keuze
  Sierornament naar keuze
  Paalkop naar keuze

Hekwerk

Hekwerk

Hekwerk

Hekwerk

Hekwerk

Slootwaaier

Slootwaaier

Slootwaaier

Slootwaaier

Slootwaaier



Laat u ook inspireren door deze fraaie ontwerpen

Metalen frame met hardhouten planken

Sierlijke krullen

Horizontale en verticale lamellen zoals u wenst

Een houten look, echter volledig gemaakt van metaal

Ontwerp uw eigen hekwerk of poort



1.

Sierornamenten en paalkoppen

Voorbeelden sierornamenten

U kunt zelf beslissen welke sierornamenten, paalkoppen en spijlenpunten bij u passen. Daarom ziet u 
hieronder een aantal mogelijke voorbeelden afgebeeld. Echter geldt ook hier dat alles mogelijk is. Bespreek 
daarom uw wensen met onze adviseurs.
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Voorbeelden paalkoppen
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Spijlenpunten

Voorbeelden spijlenpunten
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Sierhekwerk is maatwerk èn meetwerk

DeurkrukkenBochten, rondingen & maatwerk

Sierhekwerk kan ook op uw balkon

Automatisering van uw sierpoort
Vanzelfsprekend verzorgen wij ook de 
automatisering en bediening van uw 
sierpoort. De mogelijkheden op dit 
gebied zijn legio en een selectie hebben 
wij gepresenteerd in onze showroom. 
Wij adviseren u graag hierin. 

Automatisering & toegangscontrole



Sierhekwerk combineren met overig hekwerk

Dubbelstaafmat-hekwerk is ijzersterk
Dubbelstaafmat-hekwerk is een ijzersterk en trans parant 
hekwerk wat zeer geschikt is voor de beveiliging van 
erfgrenzen. De kleine maaswijdte en de doorstekende 
puntjes (bij matten hoger dan 1,4 m.) maken het moeilijk 
om in of over dit hekwerk te klimmen. Dubbelstaafmat-
hekwerk kent een hele goede prijs-kwaliteitverhouding!
Tip: Dubbelstaafmat-hekwerk is ook goed te gebruiken als 
groeiwand voor klimplanten.

Gaashekwerk is afbakenend
Voor een eenvoudige en voordelige afbakening is gaas
hekwerk zeer geschikt. Het is daarbij zeer goed toepasbaar 
voor glooiende terreinen. Tegen het overklimmen is 
gaashekwerk ook verkrijgbaar met puntdraden.
Tip: Net als dubbelstaafmat-hekwerk  ook te gebruiken als 
groeiwand voor klimplanten.

Spijlenhekwerk is robuust
Voor een representatieve uitstraling is ook het traditionele 
spijlenhekwerk mogelijk. Verkrijgbaar in 2 verschillende 
hoofdvarianten: wel of niet doorstekende spijlen. Daarnaast 
is er keuze tussen ronde en vierkante spijlen die naar wens 
kunnen worden afgeschuind. De spijlenafstand is aan te 
passen aan uw wensen en eisen. 

Dubbelstaafmat-hekwerk

Gaashekwerk

Spijlenhekwerk

Sierhekwerk en sierpoorten worden vaak gecombineerd met andere typen hekwerken. Zo kunt u aan de 
voorkant van uw huis een sierpoort en/of sierhekwerk plaatsen, maar aan de zijkant en/of achter kiezen voor 
een andere (goedkoper) hekwerk.



Showtuin en contactgegevens

Bezoekadres: 

Nieuwegracht 2

3763 LB Soest 

 

T: 035 - 603 39 20 

E: info@hekwerksoest.nl

W: www.hekwerksoest.nl

Bent u geïnteresseerd?  
Bel ons dan voor meer informatie en/of een afspraak. 

Bezoek onze showtuin!

©2017 HEKWERK SOEST B.V.

Bezoek onze showtuin en ontdek ons brede assortiment hekwerken, poorten en automatisering. Alles is in 
vele uitvoeringen, maten en kleuren aanwezig, waardoor u zelf goed de verschillen ziet.  Met onze jarenlange 
ervaring gaan wij voor kwaliteit, maatwerk en eerlijk advies. U bent van harte welkom! 


