hekwerk

www.vacobvba.be

VACO bvba uw partner voor hekwerk.

Houdt u van comfort en veiligheid, dan hebben wij zeker de oplossing voor u.

Vaco heeft meer dan 10 jaar ervaring met fabricatie, installatie en automati-

Om u maximaal te laten genieten van uw hekwerk kunnen wij al onze instal-

satie van hekwerk.

laties voorzien van automatisatie. Deze kan geplaatst worden in opbouw of

Alle hekwerken worden op maat gemaakt en naar de wensen van de klant.

indien u voor meer esthetiek kiest ook via inbouw. Om uw veiligheid en ge-

Hoogwaardige materialen en een precisie in de fabricatie zorgen voor een

bruiksgemak te verhogen voorzien wij toegangscontrole naar uw wensen.

mooi en stevig geheel. Alle hekwerken zullen altijd eerst voorzien worden

Parlofonie, videofonie, codeschakelaar, externe camera’s, vingerscan en

van een zinklaag en daarna een poedercoating als eindafwerking en dit in

andere worden geplaatst met de meeste zorg door onze ervaren techniekers.

alle RAL kleuren.

Galvaniseren
Een zeer efficiënte manier om staal te vrijwaren van roest. De materialen
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worden volledig ondergedompeld in een bad met gesmolten zink. Elke vierkante mm is behandeld, zowel de buiten – als de binnenzijde.
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Metalliseren
Vlamverzinken of metalliseren bestaat er in het staal te voorzien van een
beschermlaag door met zink te bedekken. Dit gebeurd door zinkdraad in een
vlam gesmolten en de gesmolten zink word zo op het werkstuk geblazen.

Openingsuren toonzaal
Maandag tot Vrijdag
van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag
van 09.00 tot 12.00 uur.

Poedercoating
De voordelen van poedercoatings in vergelijking met conventionele natte lakken zijn inmiddels genoegzaam bekend. Een poederlaklaag heeft een zeer
hoge kwaliteit. De hardheid, de hechtingseigenschappen, de plooibaarheid,
de bestendigheid tegen weersinvloeden en de esthetische eigenschappen
staan in vergelijking met natte lakken op een zeer hoog niveau.

Retro of juist niet…?

Sierhekwerk passend bij een klassieke of hedendaagse woning…
Een hek met spijlen om de oprit naar uw fermette af te sluiten…
Klassiek maar toch vernieuwend…
Wenst u wat meer privacy dan kunnen wij al dit hekwerk ook met een perfoplaat of
volle plaat bekleden, geheel naar uw wensen.

1. Brighton Special 2. Immokalee 3. Travilah Tri 4. Martinez 5. Sonoma 6. Virginia Perfo 7. Benningthon 8. Victoria Gebogen 9. Valentine 10. Forestville 11. Brigthon 12. Virginia gebogen
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Kiest u voor een natuurlijke uitstraling ?

Heeft u liever wat meer privacy …
Bent u ook geboeid door de mooie structuur van hout …
Wij kunnen uw hekwerk in verschillende houtsoorten uitvoeren, ceder, afzelia en
afrormosia zijn daarbij de meest voor de handliggende keuzes.
Of kiest u voor een aluminium versie, in een harmonieus kleur met uw ramen of
garagedeur… ook dit kunnen we speciaal voor u realiseren.

1. Athens
ton

2. Patterson

7. Astoria gebogen

3. Ferndale

4. Northdale

8. Norwood Afrormosia

5. Norwood Frame

9. Woodside

10. Porterville

6. Prince11. Cloverdale

12. Cummings
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Een eigentijds ontwerp?

Of uw woning nu een modern of een tijdloos design heeft, wij hebben altijd een hek
dat uw woning net dat tikkeltje meer geeft ...
De selectie die wij u hier voorstellen zijn slechts enkel voorbeelden van onze realisaties. Misschien heeft u wel zelf een ontwerp gemaakt, dan helpen wij graag uw
dromen te realiseren.

1. Delano

2. Glendale

3. Ellenton

4. Aberdeen

5. Kershaw

6. Hackensack

7. Kershaw Combi

8. Kearny 9. Hackensack Hout 10. Fresno 11. Navorro 12. Kershaw
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INDUSTRIE:
Ook voor industrieel hekwerk is VACO uw ideale partner. Dubbel draaihek, schuifhek op rail, schuifhek met
drukwielen of een vrijdragend schuifhek met C beslag behoort tot ons uitgebreid gamma.
Toegangscontrole:
Toegangen privé of industrie kunnen helemaal op maat en naar uw wensen worden uitgevoerd.
Enkele vb zijn Codeklavieren, bediening op afstand, magnetische kaartlezers, badgesysteem, parlofonie,
videofonie, vingerscan …
Bedrijfszekerheid:
De installaties van VACO zijn zorgvuldig geïnstalleerd met de de nodige vakkennis om een uitstekende
werking te garanderen. Al onze materialen zijn op elkaar afgestemd om een lange levensduur te verkrijgen.
Flexibiliteit:
Al onze hekwerken zijn op maat gemaakt, beschikbaar in alle RAL kleuren. Dit laat toe om een gepast hekwerk voor elke situatie voor te stellen. VACO hekwerk harmonieert met de fraaiste architecturen.

1. Vrijdragend schuifhek met staalmatvulling en C beslag
bel draaihek industrie

4. Industrie Kershaw

2. Industrieel schuifhek vrijdragend

5. Industrieel schuifhek met drukwielen

3. Dub-

6. Slagbomen

7. Enkel draaihek Navarro met brievenbusconsole 8. Telescopisch schuifhek 9. Draaihekopener FAAC 391
10. FAAC 844 11. Schuifrek in opbouw 12. Montage schuifrek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

hekwerk

Zeelsebaan 61, 9200 Grembergen • T 052 44 92 37 • F 052 45 33 45 • info@vacobvba.be

www.vacobvba.be

