
LEGI-hekwerksysteem 

R uno

De eerste stap naar meer veiligheid 



Het principe dat hekdelen aan de buitenkant worden vastge-
schroefd aan de staanders, heeft een lange traditie. Dit is te-
genwoordig dan ook de meest voorkomende verbindingstech-
niek. Maar hier maakt LEGI meteen al het verschil: bij LEGI R 
worden de hekdelen principieel aan de staanders bevestigd 
door deze vast te schroeven in het gedeelte waar ze elkaar 

LEGI R uno

LEGI R uno R LEGI R uno R+K

LEGI R uno D LEGI R uno D+K

overlappen. Zo ontstaat er een trek- en drukbestendige ver-
binding die de krachten die door de hekdelen worden opge-
nomen, op een betrouwbare manier kan overbrengen op de 
staander. Alleen bij LEGI R worden de hekdelen op deze ma-
nier met elkaar verbonden, waardoor zelfs de basismodellen al 
meer veiligheid bieden. 

Overlappende hekdelen aan de buitenkant vastgeschroefd.

LEGI R uno – alle varianten op een rijtje.

www.legi.de
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Het passende hekdeel bij de staander...

LEGI-siermatten

LEGI-hellingsmatten

LEGI-matten R-L.Q

LEGI-siermatten
Elegantie op de grens van uw perceel 

Sierhekdelen met vormen die gewoonlijk alleen met de hand 
worden gemaakt door de smid – met de daaraan verbonden 
kosten. Deze kleine verschillen met standaardhekdelen kun-
nen uw hekwerk tot een waar sieraad maken.

 Elegant - de vormen  
Met ornamenten en verschillende vormgevingselementen 
kunt u persoonlijke terreinafscheidingen maken. 

 Compleet - het ontwerp 
Onze mooi gevormde ornamenten of sierlijke randen ma-
ken uw omheining aantrekkelijk om te zien en geven deze 
een persoonlijk karakter. 

LEGI-hellingsmatten
Hoogteverschillen traploos overwinnen

Het door ons ontwikkelde schuine LEGI-hekdeel R-S.S kan 
het terreinverloop in stappen van 4% optimaal volgen. Wij be-
reiken dit door de verticale draden van de hekdelen loodrecht 
te houden, maar de horizontale draden aan te brengen onder 
een bepaalde hoek.

Het maken van een dure planning, het exact opmeten van het 
terreinverloop en het corrigeren van eventuele fouten komt 
te vervallen. Bovendien krijgt het hekwerk doordat dit parallel 
loopt aan het terrein, een rustig, gelijkmatig verloop en daar-
door een harmonische aanblik.

LEGI-matten R-L.Q
Meer doorblik – ongeëvenaarde bescherming

Het LEGI-hekdeel R-L.Q kenmerkt zich door een grote trans-
parantie en lichtheid. Doordat dit hekdeel is voorzien van vier 
horizontale versterkingsdraden in combinatie met de TÜV-ge-
certificeerde LEGI-verbindingstechniek R+ATK, biedt het een 
betere bescherming tegen botsen en aanrijden dan tot nu toe 
mogelijk was. 

Ze kunnen veilig en op de meest uiteenlopende manieren 
worden afgewerkt – in verschillende kleuren en met diverse 
oppervlakken. In combinatie met de stabiele, mooi gevormde 
LEGI-draadstaanders vergroten ze niet alleen de transparan-
tie, maar zorgen ze er ook voor dat uw object beter beveiligd is.

Meer informatie over de vele verschillende LEGI-hekdelen op www.legi.de.
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LEGI R uno R

Matten de buitenkant met klemplaten 
overlappend vastgeschroefd aan de bu-
isstijl.
Extreme stabiliteit met R uno R
LEGI R uno R staat voor extreme stabiliteit en biedt een betere 
bescherming tegen botsen en aanrijden dan tot nu toe mogelijk 
was – een eigenschap die vooral op plaatsen die toegankelijk 
zijn voor openbaar verkeer, eigenlijk onmisbaar is.  

De voordelen liggen voor de hand:
 Extra bescherming door extreme stabiliteit
 Representatief hekwerk met een hoogwaardig design
 Aanbrengen van bewakingscamera‘s en verlichting  

mogelijk
 Vele uitbreidingsmogelijkheden (klimbeveiliging, montage 

door middel van heien, voetplaat, ...)
 TÜV- en DEKRA-gecertificeerde stabiliteit en beveiliging 

tegen vernieling, met LEGI R+ATK extreem belastbaar
 Bescherming tegen ongeoorloofd binnendringen van men-

sen en dieren
 Snelle, ongecompliceerde opbouw

Veiligheid en techniek
LEGI R uno R heeft alles wat een veiligheidshekwerk van 
LEGI maakt tot wat het is. De afgeronde klemplaten ATK-RK 
die aan de buitenkant worden vastgeschroefd, verkleinen on-
nodige verwondingsrisico‘s en zorgen er in combinatie met de 
grote toegestane toleranties voor de afstanden tussen de sta-
anders voor dat de hekdelen eenvoudig en op een technisch 
verantwoorde manier kunnen worden gemonteerd.

Bovenaanzicht Gecertificeerde beveiliging

 

Onderdelen Accessoires

Klemplaat 
ATK RK

Klemplaat  
ATK RK-L

Klemplaat  
ATK RK-Q

Kap 
60/40 gewelfd

Meer onderdelen en accessoires vindt u op onze website www.legi.de.

Inbusschroef 
M8 x 40

Eenwegschroef 
M8 x 45

www.legi.de
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LEGI R uno R+K

De matten worden overlappend vanaf de 
buitenkant met klemlijst op de buisstijl 
vastgeschroefd.
Stabiliteit in de staander en in de matten
LEGI R uno R+K is de hekwerkvariant met de klemstrip. Het 
bijbehorende onderdelenassortiment is enorm uitgebreid, zo-
dat hekwerken van dit type kunnen worden afgestemd op ie-
dere toepassing en elke behoefte.

De voordelen liggen voor de hand:
 Representatief hekwerk met een hoogwaardig design
 Aanbrengen van bewakingscamera‘s en verlichting  

mogelijk
 Vele uitbreidingsmogelijkheden (klimbeveiliging, montage 

door middel van heien, voetplaat, ...)
 Door de klemstrips ligt het accent van het design op de 

staanders
 Bescherming tegen ongeoorloofd binnendringen van men-

sen en dieren
 Snelle, ongecompliceerde opbouw
 Harmonische belijning

Veiligheid en techniek
De doorlopende klemstrip waarmee het hekdeel wordt be-
vestigd, zorgt ervoor dat de staander er strak uitziet. De over-
lappend gemonteerde hekdelen maken het hekwerk extreem 
stabiel.

Bovenaanzicht DEKRA-gecertificeerde kwaliteit

De productie is gecertificeerd 
volgens DIN ISO 9001:2008

Hoekverbinding 
LEV I - plus

Hoekverbinding  
LEV II - plus

Bodemplaat Bodemplaat
U-schoen

Y-afhouder Afhouder buiten 
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LEGI R uno D

Matten aan de buitenkant met klemplaten 
overlappend op de draadstijl vastgeschro-
efd. 
Het systeem voor situaties waarin er behoefte is aan 
extra veiligheid

De systeemvariant LEGI R uno D is met zijn open structuur 
buitengewoon veelzijdig. De fijne hekelementen belemmeren 
noch het zicht naar buiten noch dat naar binnen. Het hekwerk 
vormt geen optische barrière. Wat er van uw perceel, uw ar-
chitectuur en uw onderneming gezien moet worden, blijft zicht-
baar. Of het nu gaat om de beplanting, de inrichting van het 
perceel, een huis of openbaar tentoongestelde kunstwerken.

De voordelen liggen voor de hand:
 Extre objectbescherming door hoge transparantie en grote 

stabiliteit
 Vele uitbreidingsmogelijkheden (klimbeveiliging, voet- 

plaat, ...)
 Verfijnd vanaf het gaashek tot en met de stijl
 Lichte, materiaalbesparende constructie
 TÜV- en DEKRA-gecertificeerde stabiliteit en beveiliging te-

gen beschadiging, met LEGI R+ATK enorme belastbaarheid
 Bescherming tegen het ongewenst binnendringen van 

mensen en dieren
 Snelle, ongecompliceerde montage

Veiligheid en techniek
LEGI R uno D heeft alles wat een veiligheidshekwerk van LEGI 
maakt tot wat het is. De staanders die met hun speciale const-
ructie doen denken aan vakwerk, zijn ultralicht en waarborgen 
een maximale stabiliteit. Nadat de staanders gemonteerd zijn, 
worden de hekdelen met klemplaten vastgeschroefd.
Bij combinatie met de LEGI-matten R-M en R-L.Q2 kunnen 
zowel de transparantie als de effectiviteit worden vergroot zon-
der dat dit ten koste gaat van de stabiliteit.

Bovenaanzicht Gecertificeerde beveiliging

 

Onderdelen Accessoires

Klemplaat
ATK RK

Klemplaat
ATK RK-L

Klemplaat
ATK RK-Q

Ring
25/35/4 - M 8 gekropt

Meer onderdelen en accessoires vindt u op onze website www.legi.de.

Zeskantschroef  
M8 x 40

Breukmoer  
M8

www.legi.de
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LEGI R uno D+K

De matten worden overlappend vanaf de 
buitenkant met klemlijst op de draadstijl 
vastgeschroefd.
Een systeem dat meer kan dan men denkt
Een open structuur van binnen, rechtlijnig van buiten. Het hek-
werksysteem LEGI R uno D+K maakt de montage van gang-
bare verlichtingssystemen en bewakingscamera‘s mogelijk en 
biedt daarnaast nog vele andere uitbreidingsmogelijkheden. 
De hekdelen worden vastgeschroefd met klemstrips.

De voordelen liggen voor de hand:
 Representatief mat met een hoogwaardig ontwerp
 Transparantie, doorzicht
 Aanbrengen van bewakingscamera‘s en verlichting  

mogelijk
 Vele uitbreidingsmogelijkheden (klimbeveiliging, voet- 

plaat, ...)
 Lichte, materiaalbesparende constructie
 Bescherming tegen het ongewenst binnendringen van 

mensen en dieren
 Snelle, ongecompliceerde montage
 Harmonische belijning

Veiligheid en techniek
LEGI R uno D+K biedt maximale stabiliteit. Nadat de staan-
ders gemonteerd zijn, worden de hekdelen met klemstrips 
vastgeschroefd. De klemstrip accentueert niet alleen de sta-
ander, maar zorgt er ook voor dat het hekwerk gemakkelijk 
gemonteerd kan worden. De overlappend gemonteerde hek-
delen maken het hekwerk extreem stabiel.

Bovenaanzicht DEKRA-gecertificeerde kwaliteit

De productie is gecertificeerd 
volgens DIN ISO 9001:2008

Hoekverbinding 
LEV I - plus

Hoekverbinding  
LEV II - plus

Hoekverbinding  
LEV III - plus

Bodemplaat Bodemplaat
U-schoen

Bodemplaat
L-hoek
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Mogelijke hekhoogten

 standaard, uit voorraad leverbaar

 op aanvraag leverbaar 

20
0

50 70a+b/c

Dekra-gecertificeerde kwaliteit

LEGI GmbH
Im Meerfeld 83 - 89
47445 Moers

E-Mail: post@legi.de
Tel.: 0 28 41 / 7 89-0
Fax: 0 28 41 / 7 89-10 www.legi.de

Draaddikte Maasafmetingen

Type a + b/c 25 x 200 35 x 200 50 x 200 100 x 200

R-S 8 + 6

R-M 7 +5/8

R-L 6 + 4/8

Gecertificeerde bescherming

TÜV-gekeurd en bevestigd 
volgens DIN 1055-9 : 2003-08 p.6.3.1.(7).
Voor statische belastingen
- 2 KN / strekkende meter op 500 mm hoogte 
- 5 KN / strekkende meter op 1.200 mm hoogte 

(Bijv. goedgekeurd als valbeveiliging in parkeer-
garages)

LEGI R uno R
LEGI R uno D

Draaddikte / Maasafmetingen

Vervaardiging met permanente 
kwaliteitscontrole volgens DIN 
9001:2008

De LEGI-dealer bij u in de buurt

Corrosiebescherming  (LKS)

LKS I Thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461

LKS II * Galvanisch verzinkt DIN 50961 en extra gepoedercoat

LKS IV Thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461 en extra gepoedercoat

* Geldt alleen voor matten

Standaardkleuren (SF)

SF I SF II SF III

RAL 6005
Mosgroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 5010
Gentiaanblauw

RAL 6009 
Dennengroen

RAL 7023
Betongrijs

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 9005
Zwart

RAL 3000
Vuurrood

RAL 7030
Steengrijs

Wij leveren op verzoek 
ook andere RAL-kleuren.


