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Stevige ondersteuning voor natuurlijke 
bescherming tegen felle zon en wind

Geschikt voor diverse 
boomsoorten

Volbad verzinkt met 
duurzame poedercoating





Stevige ondersteuning voor natuurlijke bescherming tegen felle zon en wind.
Met behulp van ons speciale hekwerk en draden voor leibomen, geleiden we de takken van deze jonge bomen in goede banen. 
Zo vormen ze niet alleen een mooie uitstraling van uw bedrijventerrein of tuin maar bieden ze ook optimale bescherming tegen wind en 
zon. De door ons geplaatste buizen zijn van hoge kwaliteit en stabiliteit. Voor het verduurzamen gebruiken wij alleen massieve materialen 
en zijn deze sendzimir verzinkt. De leiconstructies zijn leverbaar in RAL 6009 (Dennegroen) of RAL 9005 (Gitzwart).



Leilinde constructie 

Hoogte constructie  Lengte palen ø staanders Bovenbuis
           

4000   5000  89  60,3x1,75

5000   6000  89  60,3x1,75

5900   6900  89  60,3x1,75

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Eigenschappen

Staanders

Bovenbuis

Fundatie

Kleur

Spandraden

T-koppen

ø 89 mm.

ø 60 mm, lengte 3200 mm.

De staanders worden diep ingegraven en aangestort met beton. 

Volbad verzinkt en leverbaar in diverse RAL kleuren.

In kleur. 3,7 mm.

In kleur



OFFERTE
OF

GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59  /  info@abchekwerk.nl

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

Onze producten voldoen aan de 
strenge Nederlandse en Europese 

regelgeving en worden gecoat volgens
NEN 15773.

 Leibomen boven een schutting of een 
haag vormen een natuurlijk verlengstuk 

van uw erfafscheiding. 
In de zomer zorgen leibomen voor 

schaduw en verkoeling. 

Onze hekwerkmonteurs maken graag 
een afspraak om de constructie bij u te 

plaatsen.
Liever zelf plaatsen? kijk dan eens op 

onze webshop: www.hekwerkdirect.nl

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN

MONTAGE



Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in 

Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Producten die voldoen aan 
de allerhoogste kwaliteits- 

en veiligheidsnormen

Installatie conform de 
meest uitgebreide 

certificeringen

Al ruim 35 jaar toonaangevend 
in hekwerk, poorten en de 

automatisering daarvan

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,

verenigingen en particulier




