
Een meesterwerk op het gebied van constructie en esthetiek

LEGI-hekwerksysteem 

R fit



De doordachte staander-mat-constructie maakt het mogelijk:
Met maar één schroefverbinding aan iedere staander worden 
de matten stevig en betrouwbaar met de staander verbonden. 
Door de overlapping wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt dat 
de matten losraken. Op deze manier kunnen er in zeer korte 
tijd tientallen meters hek worden gemonteerd.

LEGI R fit

LEGI R fit R+K

LEGI R fit D LEGI R fit D+K

Tegelijkertijd zijn er voor het systeem maar zeer weinig onder-
delen nodig. Met het systeem LEGI R fit kiest u voor een door 
kenners uit de branche erkend topproduct op het gebied van 
moderne hekconstructies. Met zijn innovatieve techniek is het 
niet alleen effectief, maar ook buitengewoon veilig en stabiel.

Overlappende matten centraal vastgeschroefd.

LEGI R fit – alle varianten op een rijtje.

www.legi.de
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Sierhekken, hellingshekken & schanskorven

LEGI-siermatten

LEGI-hellingsmatten

LEGI-schanskorf

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-schanskorf R fit
In harmonie met de natuur

De LEGI-schanskorf met zijn decente aanblik is in overeenstem-
ming met de nieuwste architectonische inzichten en vormt een 
harmonieus zichtvlak zonder storende onderbrekingen. Zijn 
slanke en heldere structuur zorgt voor efficiënte, individuele 
afscheidingen. De zeer grote vormstabiliteit en de lange le-
vensduur zijn kenmerkend voor ons LEGI-schanskorfsysteem.

Kijk voor meer informatie op www.legi.de.
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Onderdelen Accessoires

Kap
60/40 fit

Contraplaat
M 10 verzinkt

Breukmoer
M 8

Waaierschijf
M 10

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

Onderlegschijf
M 10

Kogel fit 
Binnendraad M10

De passende poort bij uw hek

LEGI-draaivleugelpoorten LEGI-draaivleugelpoorten
Veiligheid gecombineerd met esthetiek

Draaivleugelpoorten van LEGI zetten de positieve eigenschap-
pen van de LEGI-hekwerksystemen ook voort op het punt waar 
er een doorgang moet komen, zodat er in de veiligheid van de 
beschermende zone geen leemtes ontstaan. Omdat poorten 
gewoonlijk de punten in een hekwerk zijn die het zwaarst wor-
den belast, wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan de 
duurzaamheid van de constructies.

 Poortsysteem VARIO  
Variabele poorten waarbij ter plaatse kan worden bepaald 
waar de aanslag komt te zitten, dus of ze naar links of naar 
rechts opengaan.

 Poortsysteem Klassik 
LEGI-poorten Klassik zijn 1-, 2- of 3-vleugelige poorten die 
kunnen worden vervaardigd tot een hoogte van 4 m. 

LEGI-schuifpoorten
Robuust. Betrouwbaar. Duurzaam. 

Waar poortvleugels in een omheining te weinig ruimte hebben 
om te openen en te sluiten, de opening voor draaivleugelpoor-
ten te groot is en waar automatische bediening en blokkeren 
inclusief de nodige veiligheidsmaatregelen wenselijk zijn, ad-
viseren wij een schuifpoort.

Schiebetorsystem NIRO 
 Gelast van blank staal 
 Per stuk in een dompelbad thermisch verzinkt 
 Geselecteerde aandrijf- en besturingselementen  

LEGI - voor extra veiligheid.

LEGI-schuifpoorten

www.legi.de
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LEGI R fit R+K

Overlappende matten centraal met klem-
buis vastgeschroefd aan de buisstaander.
Een meesterwerk op het gebied van constructie en design
Het systeem LEGI R fit R+K wordt gekenmerkt door een hel-
dere belijning met gladde, afgeronde kanten in combinatie met 
een perfect gevormde staanderkap. De schroefverbinding aan 
de bovenkant van de staander is constructief element en fi-
nishing touch tegelijk.

De voordelen zijn duidelijk:

 Representatief hekwerk in een hoogwaardig design
 Optimale combinatie van sierlijkheid en stabiliteit
 Breed scala aan uitbreidingsmogelijkheden (overklimbevei-

liging, montage met heiblokken, sierkogels, ...) 
 Robuust en onderhoudsarm
 Demontagebeveiliging met speciale veiligheidsbout moge-

lijk
 Snelle, ongecompliceerde opbouw
 Harmonische belijning

Veiligheid en techniek
Efficiënt dankzij de uiterst eenvoudige en snelle montage
1. De matten worden in de haken van de staander gehangen.
2. De klembuis wordt aan de haken van de staander bevestigd. 
3. De staanderkap wordt vastgeschroefd.

De overlappend gemonteerde matten zorgen voor een enorme 
stabiliteit en maken het bijna onmogelijk dat de matten losra-
ken.

Bovenaanzicht DEKRA-gecertificeerde kwaliteit

De productie is gecertificeerd 
volgens DIN ISO 9001:2008

Sleutel
voor sierkogel

Afdekkap
fit

Hoekverbinding 
LEV III - plus

Bodemplaat Bodemplaat  
U-schoen 

Y-vormige 
prikkeldraadhouder
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LEGI R fit D

Overlappende matten centraal vastge-
schroefd aan de draadstaander.
Onopvallend en effectief
Met de LEGI R fit D laat u zien dat u iemand van deze tijd 
bent die openstaat voor nieuwe ideeën. U hebt vertrouwen in 
moderne constructies en een gezonde behoefte aan veilig-
heid zonder dat u zo nodig hoeft te bewijzen hoe goed u uw 
eigendommen beveiligd hebt, en u laat uw gasten graag zien 
hoe u woont of werkt.

De voordelen zijn duidelijk:
 Grote doorzichtigheid voor een optimale controle van het 

beschermde en omliggende terrein
 Onopvallend hekwerk dat geen agressieve indruk maakt 

en de aandacht van inbrekers niet op uw waardevolle ob-
ject vestigt 

 Optimale voorwaarden voor videobewakingssystemen
 Breed scala aan uitbreidingsmogelijkheden (overklimbeveili-

ging, veiligheidsbout ...)
 Veiligheid door de stabiliteit van een vakwerkachtige  

constructie
 Demontagebeveiliging
 Efficiënt dankzij de eenvoudige en snelle montage

Veiligheid en techniek
Veilig dankzij de stabiliteit en doorzichtigheid:
De vakwerkachtige constructie maakt de staander RP fit D veel 
stabieler dan je op het eerste gezicht zou denken. In combina-
tie met de bevestigingselementen die om de 100 mm door de 
laatste maas worden gestoken en er bij belasting voor zorgen 
dat de matten niet losraken van de staanders, biedt het LEGI-
hekwerk R fit D een hoge mate van veiligheid. 

Bovenaanzicht

Onderdelen Accessoires

Schroefverbinding
R fit D

Zeskantmoer
M 8

Lamellenstop
vlak 40/20 zwart

Haakbout
M 8 x 60 - 34

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

Schroefverbinding R fit D
spec. voor trapsgewijze mon-
tage Begin-/eindstaander

Speciale 
schroevendraaier

DEKRA-gecertificeerde kwaliteit

De productie is gecertificeerd 
volgens DIN ISO 9001:2008

www.legi.de
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LEGI R fit D+K

Overlappende matten centraal met klem-
buis vastgeschroefd aan de draadstaander.
Hoogwaardig design en veelzijdig toepasbaar
Het systeem LEGI R fit D+K is een open constructie die aange-
eft waar de grens van uw perceel loopt, maar deze niet bena-
drukt. De fijne elementen belemmeren noch het zicht naar bui-
ten, noch dat naar binnen. Wat van uw perceel, uw architectuur 
of uw onderneming gezien moet worden, blijft zichtbaar. 

De voordelen zijn duidelijk:
 Grote doorzichtigheid voor een optimale controle van het 

beschermde en omliggende terrein
 Onopvallend hekwerk dat geen agressieve indruk maakt 

en de aandacht van inbrekers niet op uw waardevolle ob-
ject vestigt

 Optimale voorwaarden voor videobewakingssystemen
 Breed scala aan uitbreidingsmogelijkheden (overklimbeveili-

ging ...)
 Demontagebeveiliging
 Bescherming tegen ongeoorloofdd binnendringen door 

mens en dier
 Snelle, ongecompliceerde montage 
 Harmonische belijning

Veiligheid en techniek
De als vakwerk geconstrueerde staanders zijn extreem licht en 
waarborgen een zeer grote stabiliteit. Nadat de staanders zijn 
geplaatst, worden de matten ingehangen en wordt de klembuis 
aangebracht, waarna alles met slechts één schroefverbinding 
stevig en betrouwbaar wordt verbonden. De overlappend ge-
monteerde matten zorgen voor een enorme stabiliteit.

Bovenaanzicht DEKRA-gecertificeerde kwaliteit

De productie is gecertificeerd 
volgens DIN ISO 9001:2008

Boormal 
R fit D

Montagehefboom 
R fit D

Hoekschroefverbinding 
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

De LEGI-dealer bij u in de buurt

Drahtstärken Maschenteilung

Typ 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

Draaddikte / Maasafmetingen

Permanente kwaliteitscontrole 
van alle productieprocessen con-
form DIN ISO 9001:2008 

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.


