
Individuele elegantie op de grens van uw perceel 

Systeem R

Sierhekdelen



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. Met de decente 
ornamenten en de vormen aan de bovenkant van de hekdelen 
kunnen hekwerken door individuele aanpassing beter worden 

afgestemd op de eigen smaak en persoonlijker worden uitge-
voerd. Vervaardiging, kwaliteit en mobiliteit zijn de bepalende 
kenmerken van de LEGI-hekwerken. De staander is verfraaid 
met een sierkogel. Dankzij hun extreem grote weerstandsver-
mogen zijn LEGI-sierhekdelen echte klassiekers geworden. 
Maar het is niet alleen hun duurzaamheid die overtuigt.

Elegant. Perfect van vorm. Individueel.
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LEGI-sierhekdelen R

Meer informatie over de andere sierhekdelen op www.legi.de.

LEGI is de hekwerkfabrikant met het meest gevarieerde as-
sortiment. De mogelijkheden om de afzonderlijke hekwerkele-
menten met elkaar te combineren, kennen bijna geen grenzen. 
LEGI-hekwerken kunnen worden toegepast voor ieder doel en 
op elke ondergrond.  Alle sierhekdelen kunnen worden gecom-
bineerd met de staandersystemen LEGI R fit, R pur en R uno. 
Maak kennis met het productaanbod van LEGI en plan uw in-
dividuele hekwerk. 

R-XS KU-1

www.legi.de
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De completering van uw sierhekwerk

LEGI-poort

LEGI-sierkogel 

LEGI-trapsgewijs LEGI-hoekverbinding

LEGI-sierkogel 

LEGI-sierhekdelen R

VARIO-L

LEV-plus R fit R+K

R fit R+K R pur R

Sierhekwerken en poorten van LEGI 
Voor iedereen die vindt dat de eerste indruk een bijzonder 
goede moet zijn.

Een sierhekwerk van LEGI is een lust voor het oog. Met de 
ontwerpen die het karakter hebben van sierkunst en toch alle 
voordelen bieden van serieproductie, geeft u uw perceel een 
exclusief en stijlbewust karakter. Wie zich de luxe veroorlooft 
iets anders te kiezen dan een standaardhekwerk, heeft met 
LEGI tal van mogelijkheden om zijn sierhekwerk met steeds 
terugkerende elementen te verfraaien of lijnen op speelse wij-
zen te veranderen in golven en welvingen. 

De standaardstaanderkap is een bijzonderheid die typisch is 
voor LEGI. Deze kan worden voorzien van een LEGI-sierko-
gel die elke staander helemaal af maakt. De mooi gevormde 
LEGI-hoekverbindingen zorgen voor een vloeiende richtingve-
randering.  

LEGI - Het hekwerk waar u tientallen jaren plezier van hebt.
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Mogelijke hekhoogtenDekra-gecertificeerde kwaliteit

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

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

 standaard, uit voorraad leverbaar

 op aanvraag leverbaar

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

R-S 8 + 6

R-XS   8 + 8

De LEGI-dealer bij u in de buurt
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Draaddikte / Maasafmetingen

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.


