
MET SCHAARHEK 
 

 

Materiaal  Staal / RVS 

Materiaaldikte  18x4 mm 

Pantsergewicht 20 kg/m2 

Boven en onder geleider 30x50x30x3 

Boven geleider 50x50x50x3 boven de 2800 mm 

Maximale afmeting 2500x 17000 mm 

Maximale maasafstand 120 mm 

Doorzicht  80% 

  

Afsluitbaar d.m.v. Cylinderslot 
 

 

 

INFO:  
Het Metacon Schaarhek in verzinkt staal bied een goede bescherming 

van deuren, ramen, winkels, balie, carport en etalages als alternatief 

voor een rolluik of rolhek. Ondanks de dikte en stevige uitvoering zijn de 

hekken toch makkelijk te openen en te sluiten. Door de 

ruimtebesparende uitvoering is dit hek op elke locatie toe te passen en 

te monteren.  

Het Schaarhek in verzinkt staal kan uitgevoerd worden met een enkel of dubbel vleugel pakket en is 

op maat te maken. Het pakket bestaat uit verticale staven met een dubbele U-profielen 10x20x10x3 

mm en daar tussen 18x4 mm platte stalen scharen van 3 dubbele staven. Het schaarhek kan 

uitgevoerd worden met een vast of wegdraaibaar pakket, 90 graden of 180 graden. 

 

De onder en boven rail is uitgevoerd met een U-profiel van 30x50x30x3 mm. De bovenrail is vast en 

de onderrail is opklapbaar. Bij een hoogte boven de 2800 mm is de bovenrail  50x50x50x3 mm.  

De geleiderollen zijn uitgevoerd als kogellagers. De sluiting kan uitgevoerd worden met een 

staaf of haak vergrendeling met meerdere vergrendeling punten. Voor een schaarhek met een 

hoogte van 1400 mm, wordt een haak slot gebruikt. Alle hekken hebben een profielcilinder-

uitsparing om aan één of beide zijden afsloten te kunnen worden. 

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen. 

 
 

pakketbreedte 230 260 280 310 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 

Schaarhek breedte 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 
(Bij een enkelvleugel uitvoering) 

Montagegaten kunnen op verzoek van de klant aangebracht  worden. 

Optie: gepoedercoat in elke standaard RAL kleur 

 

 

 

 

 


