
FUNCTIONALITEIT
Een scharend hekwerk met maximaal doorzicht en 
ventilatie. Geschikt voor bescherming tegen onge-
wenste doorgang.

TOEPASBAARHEID
Het afsluiten van alle soorten binnen- en buiten- wand- 
en gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel elke bouw-
aard en installatie.

UITERLIJKE KENMERKEN
Het hekwerk bestaat uit verticale stijlen van dubbele 
U-profi elen, onderling gekoppeld d.m.v. een scha-
rende constructie van platte metalen strips. Ook lever-
baar in uitvoering voor beperkte zijruimte en in extra 
zware uitvoering.

KLEURAFWERKING
Standaard geleverd in elektrolytisch verzinkt staal. Op-
tioneel leverbaar in elke standaard RAL kleur d.m.v. 
poedercoating of in RVS.

BEWEGINGSTELSEL
Kunststof geleidingswielen met RVS-lagers aan boven- 
of onderzijde zorgen voor een wrijvingsarme werking. 
Afhankelijk van afmeting en uitvoering.

BEDIENING
Handbediend, zijdelings inschuifbaar met een hand-
greep. De onderrail is standaard opklapbaar. Het in-
geschoven pakket is optioneel volledig wegdraaibaar. 
Voorzien van een SKG** veiligheidsslot met europro-
fi elcilinder.

KWALITEIT
Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn 
bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij ont-
werp, keuze van materialen, constructie en monta-
getechniek.

AFMETINGEN
Breedte tot 8 m bij enkelvleugelige en 15 m bij twee-
vleugelige uitvoering. Breedte ingeschoven pakket 
10 tot 20% van totale dagopening. Afhankelijk van 
uitvoering.

GEWICHT
Standaard hekwerk circa 20 kg per m2. Totale gewicht 
afhankelijk van afmeting en uitvoering.

MONTAGE
Geschikt voor montage in of op de dag. Montage 
dient te geschieden overeenkomstig de 
montagevoor-schriften .

ONDERHOUD
Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruiks-
intensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevings-
invloeden.

VEILIGHEID
afsluitsystemen voldoen aan de geldende regel-
geving voor doorgangen volgens Arbo AI-14.

DOCUMENTEN
garantieverklaring.
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Product informa�e

PRODUCTOMSCHRIJVING

MANSERGAS schaarhek. 

Vooraanzicht van een enkel- en dubbelvleugelig schaar-

hek met vast pakket. 
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PRODUCTOMSCHRIJVING

MANSERGAS standaard levering omvat: compleet schaarhek staalverzinkt, 

hangende uitvoering met opklapbare onderrail en enkelzijdig Mansergas 

slot. Montageframe naar wens met kokerprofiel 50x20 of 80x20 mm. Situa�e 

tekeningen zijn vanaf de slotzijde gezien. Bij slot met europrofielcilinder en 

ODD montage adviseren wij koker 50x30 of 80x30 mm aan de sluitzijde toe 

te passen. 
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enkelvleugelig vast pakket

dubbelvleugelig vast pakket
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vele inbouwopties, vraag
naar de mogelijkheden

(bovenaanzicht)

doorsnede
standaard uitvoering

vooraanzicht tweevleugelige uitvoering

Leverbaar in verzinkt 
staal, elke standaard 
RAL kleur en in RVS.




