Totaaloplossingen in

terreinbeveiliging & hekwerken

Hexta is opgericht in 2003 en heeft een
grote expertise opgebouwd als totaaloplosser
voor terreinbeveiliging en hekwerken.
Met meer dan honderd gedreven medewerkers en een landelijk bereik, kenmerken we
ons door professionaliteit en een permanent
streven naar innovatie. Tot onze klanten
behoren bedrijven, instellingen, overheden,
sportclubs en particulieren. Voor hen werken
we allemaal aan hetzelfde doel: het realiseren
van de best passende oplossingen.

Breed aanbod met scherpe focus
op kwaliteit

Om wat voor product het ook gaat,
onze focus op kwaliteit is altijd hetzelfde.

In ons eigen productiecentrum zetten
we onze expertise en ideeën om in een
hoogwaardig aanbod. U heeft de keuze uit
een breed scala aan kwaliteitsproducten
voor terreinbeveiliging en afrasteringen.
Van hightech beveiligingssystemen voor
bedrijfsterreinen en solide afrasteringen voor
sport- en speelvelden, tot en met een groot
assortiment hekwerken en schuifpoorten.

In deze brochure vindt u een compleet
overzicht van ons productenaanbod.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Dan horen we dat graag van u.
Onze contactgegevens vindt u achter in
deze brochure en op onze website
www.hexta.nl.

Hexta. Omdat ieder terrein om een eigen oplossing vraagt.
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Terreinbeveiliging

Innovatieve ideeën omzetten in toepasbare oplossingen: dat is waar terreinbeveiliging bij
Hexta om gaat. Van hoogspanningsdetectie tot en met hoogwaardige cloud-based camerasystemen: we werken voortdurend aan state of the art producten voor terreinbeveiliging.
Het is typerend voor onze aanpak, die zorgt voor een voorsprong in de markt.
Ons aanbod voor terreinbeveiliging:

Online toegangssystemen: Brivo
Voor het digitaal openen van deuren en schuifpoorten werken we nauw samen met Brivo, ’s werelds nr. 1
Brivo

oplossing. Met de Brivo-app op een smartphone is elke deur of schuifpoort gemakkelijk, veilig en snel te
openen en te sluiten. Het online Brivo-systeem is een van de meest geavanceerde in zijn soort. Sleutels of
speciale pasjes zijn met de Brivo-app niet langer nodig, wat zorgt voor veel gemak voor gebruikers. Dat
geldt ook voor beheerders, die gebruikers eenvoudig kunnen toevoegen en verwijderen.

Cloud-based cameratoezicht: Eagle Eye
Het online systeem van Eagle Eye dat Hexta levert voor camerabewaking, ’s werelds nr. 1 oplossing. Het
camerabewakingssysteem van Eagle Eye is volledig cloud-based en daardoor altijd en overal toegankelijk.
Groot voordeel is ook dat er geen serverruimte vol dure, regelmatig te vervangen recorders meer nodig is.
Daarnaast is het systeem bijzonder gebruiksvriendelijk: na een kleine uitleg kan iedereen het hanteren.
Moeilijke software die het opvragen van beelden tot een ingewikkelde klus maakt, is dankzij Eagle Eye
voorgoed verleden tijd.
Eagle Eye

Secura-hoogspanningshekwerken
Al jarenlang hét product op het gebied van hoogspanningsbeveiliging. Dit degelijke hoogspannings
hekwerksysteem schrikt af en biedt daarnaast ook een detectiemogelijkheid. Onbevoegden of indringers
die proberen om zich toegang te verschaffen tot uw terrein, kunnen met dit hekwerk een schok krijgen
van 8000 volt. De afschrikreactie is niet te vergelijken met andere systemen.
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Secura-hoogspanningshekwerk
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Hekwerkpuntsensoren (IMS)
Wilt u een systeem dat minder in het oog springt maar wel uw volledige terrein beveiligt? Kies dan voor onze hekwerkpuntsensoren. We plaatsen deze IMS-sensoren vrijwel onzichtbaar op uw hekwerk, waarmee een effectieve beveiligingslinie rond uw terrein ontstaat. De sensoren detecteren overklimmen direct en vormen een unieke schildetectie.

Kentekenherkenning
Tegenwoordig beschikt bijna iedere parkeergarage over kentekenherkenning. Hexta biedt dit systeem aan voor tal van toepassingen,
waaronder ook elektronische schuifpoorten. Het kenteken van uw medewerkers, vaste campinggasten, abonnementhouders of klanten
met reserveringen, komt vooraf in een database. Naderen ze uw terrein? Dan leest een infraroodcamera het kenteken van hun voertuig en
gaat de toegang open na herkenning. Samen met datum en aankomsttijd registreert het systeem het kenteken in de database. Pasjes of tags
zijn niet meer nodig. Het innovatieve systeem herkent moeiteloos de kentekens van auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen.

Onzichtbare detectie: HALO
Op het gebied van praktisch onzichtbare detectie levert Hexta de HALO, een systeem dat een onzichtbare digitale barrière creëert, over een maximale afstand
van 200 meter en een hoogte van 11 meter. Deze techniek is zeer betrouwbaar en detecteert alles wat de digitale barrière passeert. HALO werkt bovendien niet
alleen op land, maar ook op het water. Daarbij kunt u het systeem bijvoorbeeld zo instellen, dat grote schepen zonder alarm kunnen doorvaren, maar kleine vissersbootjes niet. Zelfs bij situaties waar eb en vloed optreden. Kortom, een virtuele barrière die toepasbaar is in praktisch iedere omgeving.

Kentekenherkenning
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Sport en spel

Hexta staat bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige sportveldafrasteringen. We maken
die onder meer voor gemeenten, sportverenigingen en instellingen. Wilt u dat uw afrastering en toebehoren voldoen aan specifieke normen? Dan zorgen we daar gegarandeerd voor.
We produceren sporthekwerken voor tal van amateursportverenigingen, maar ook voor
professionele voetbalclubs, zoals AZ en GA Eagles. Door onze lange ervaring zorgen we altijd
voor een oplossing die volledig aan uw eisen voldoet.

Hexta Forte-sportkooien
Hexta Forte-kooien zijn sportkooien bij uitstek, waarin tal van sporten mogelijk zijn. Deze zeer populaire
sportvoorziening is vaak te zien bij scholen en op openbare pleinen. De sportkooien zijn enorm multi
Hexta-Forte sportkooi

functioneel en veelzijdig. Iedere kooi maken we volledig op maat, afgestemd op de wensen van de klant.
De hekken van Hexta Forte-kooien zijn gemaakt van duurzaam, oersterk materiaal. Ook produceren ze
weinig geluid als er bijvoorbeeld een bal tegen het hekwerk aan komt.

Sportafrastering
Zowel voor professionele als amateursportclubs biedt Hexta fraaie oplossingen voor de afscheiding van
sportvelden. Afgeronde hoeken, geen scherpe uiteinden en een degelijke constructie zorgen ervoor dat
de kans op letsel zo klein mogelijk blijft. Onze afrasteringen zijn zeer solide en in hoge mate bestand
tegen vandalisme, mede dankzij de zware kwaliteit van onze producten.

Sportpoort
Voor sportvelden heeft Hexta een breed assortiment gelaste sportpoorten die perfect passen bij aan
Voetbalveldafrastering

grenzend hekwerk. De hoogwaardige kwaliteit en constructie maken deze poorten geschikt voor intensief
gebruik en vele jaren probleemloos functioneren. Speciaal voor sportterreinen met dubbelstaafmat veld
afscheidingen, heeft Hexta een fraaie, bijpassende sportpoort ontwikkeld. Deze heeft een dubbelstaafmatvulling en sluit daardoor naadloos aan op de veldafscheiding.

9
Sportpoort
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Ballenvangers
Ballenvangers houden afzwaaiende ballen tegen bij sport- en speelvelden. De ballenvangers van Hexta zijn er voor
elke balsport en in allerlei afmetingen en uitvoeringen. De keuze is afhankelijk van gebruiksintensiteit, type bal en locatie.
Qua bespanning zijn de meest voorkomende uitvoeringen: PE-net, gaasbespanning, dubbelstaafmat, of combinaties hiervan.

Reclamebordprofiel
Het reclamebordprofiel van Hexta is een solide investering. Met dit robuuste, dikwandige stalen profiel is het mogelijk om reclameborden van verschillende afmetingen eenvoudig te (her)plaatsen. Daarnaast is het een investering in het genereren van sponsorinkomsten.
Ook kunt u aanzienlijke besparingen realiseren, omdat het mogelijk is om het reclamebord zonder achterliggend hekwerk te plaatsen.

Ballenvangers

Reclamebordprofiel
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Schuifpoorten,
hekwerk en overige

Schuifpoorten
Elektrische schuifpoorten van A-kwaliteit: INOVA®
De elektrische schuifpoorten van Hexta behoren tot de beste in hun soort. Ze zijn stuk voor stuk zeer
bedrijfszeker, in hoge mate onderhoudsvrij en voorzien van een moderne, fraaie vormgeving. Onze schuifpoorten maken deel uit van het INOVA®-programma van Hexta: schuifpoorten met een uniek, in de
onderbalk weggewerkt aandrijvingssysteem. Het INOVA®-programma omvat twee lijnen: Hexta AluLine®
en Hexta SecuLine®.

Optimale betrouwbaarheid
Omdat de gepatenteerde INOVA®-aandrijving is geïntegreerd in de onderbalk, is deze optimaal
beschermd tegen weersinvloeden, vuil en vandalisme. Dit zorgt ook voor een uitstekende loop van de
poort, zelfs bij sneeuw en ernstige verontreiniging. De directe aandrijving van 380 volt zorgt voor een
bedrijfszeker en storingsvrij functioneren en een zeer snelle reactietijd bij inklemming. De poortvleugel
wordt aangedreven door onderhoudsarme, hoogwaardige kunststof loopwielen die dubbel gelagerd zijn.
Dit zorgt voor een soepele en vrijwel geluidloze loop bij openen en sluiten. De besturing is volledig geïntegreerd in de geleidezuil en bestaat uit hoogwaardige componenten. De poorten zijn volledig geassembleerd en getest in onze fabriek. Hierdoor zijn ze direct inzetbaar. Dankzij hun twee-laags coating zijn ze
optimaal beschermd tegen corrosie.

Hexta AluLine®: solide aluminium poorten voor normaal gebruik
Binnen AluLine® leveren we de innovatieve Hexta AluNova Prestige®-schuifpoorten. Deze zijn
gemaakt van aluminium. Naast hun grote bedrijfszekerheid en hun strakke, elegante design,
kenmerken ze zich door hun scherpe prijsstelling. De Hexta AluNova Prestige®-schuifpoort is
leverbaar in een breedte tot maximaal 15 meter.
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Hexta SecuLine®: gelaste, stalen poorten voor extra zware eisen
De SecuLine®-schuifpoorten zijn volledig gelast en gemaakt van verzinkt staal. Ze zijn geschikt voor situaties waar-
bij extra veiligheid en zekerheid is vereist en/of de gebruiksintensiviteit zeer hoog is. De zware constructie zorgt voor
jarenlang probleemloos functioneren, ook bij bijzonder intensief gebruik. De SecuLine®-poorten zijn er in twee varianten:

• Hexta SecuNova®: breedtes tot 9 meter (enkel)
• Hexta SecuNova Prestige®: breedtes tot 16 meter (enkel) en 32 meter (dubbel)
Grote veiligheid

De Hexta AluLine®- en Hexta SecuLine®-schuifpoorten zijn TÜV-gecertificeerd volgens de Europese norm voor elektrische schuifpoorten. Hierin zijn
de maximum toelaatbare krachten vastgelegd die bij het aanraken van poortvleugels kunnen optreden. De Hexta AluLine®- en Hexta SecuLine®schuifpoorten scoren zeer ruim binnen de maximaal toegestane waarden. Alle schuifpoorten zijn voorzien van een uitgebreid veiligheidspakket, waaronder
twee sets veiligheidsfotocellen voor zowel personen- als vrachtverkeer (deze zorgen voor een onmiddellijk openen van de poort als personen of verkeer zich in
de opening bevinden). Contactlijsten op de voor- en achterzijde van de poortvleugel en op alle portaalbenen, samen met de directe aandrijving op de onderbalk,
maken bij inklemming een zeer snelle reactietijd mogelijk van 0,2 seconde (ruim onder de norm van 0,75 seconde). Bij stroomuitval kan eenvoudig worden omgeschakeld naar noodbedrijf.
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Plantsoenhekwerk

Gaashekwerk

Staafmat

Handbediende schuifpoorten
Net als bij de elektrische INOVA®-schuifpoorten, is de geleiding van de handbediende schuifpoorten van Hexta weggewerkt in de onderbalk. Hierdoor staan ze
garant voor jarenlang probleemloos gebruik.

Hekwerk
Hekwerk en afrasteringen
Hekwerk dient als afscheiding van uw bedrijfsterrein of erf en schermt uw eigendommen af voor onbevoegden. Welk type hekwerk het meest geschikt is, hangt af
van de specifieke situatie. Daarom inventariseren we eerst samen met u welke risico’s uw eigendommen lopen en welk hekwerk het meest geschikt is.

Gaashekwerk
Het gaashekwerk van Hexta is een relatief goedkope en functionele oplossing voor de meest uiteenlopende terreinomstandigheden. Ook in landelijke omgevingen
en rondom privéterreinen biedt dit hekwerk een effectieve beveiliging. Plaatsing is mogelijk met of zonder bovenbuis.

Dubbel/enkelstaafmat
Staafmat is sterk en heeft tegelijk een open aanblik. Door de gelaste stalen matten is het erg krachtig, terwijl het door de maaswijdte transparant oogt. Staafmat
heeft bovendien een aantrekkelijke prijs/kwaliteitsverhouding. Onze staafmatten zijn er in de volgende uitvoeringen: enkel, dubbel en security.
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Spijlenhekwerk
Spijlenhekwerk heeft zowel een representatieve als solide
uitstraling. Al onze spijlenhekwerken zijn voorzien van fraaie
blinde verbindingen, die vrijwel niet zijn te demonteren door derden. Naast onze standaard uitvoeringen kunnen we spijlenhekwerken ook volledig op maat maken, op basis van uw wensen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Draaipoort
Draaipoorten zijn erg stevig en kunnen extra beveiligd worden met een puntenkam of
Draaipoort

uitstekende spijlen. Met deze toevoegingen is het vrijwel onmogelijk om over de poort
heen te klimmen. Voor nog meer zekerheid kunt u uw poort eventueel extra beveiligen door
hierop detectiesystemen te laten monteren door ons.

Overige: tourniquets, speedgates
en blokkeermiddelen
Tourniquets
Een tourniquet is de ideale manier voor regulering en controle van voetgangersverkeer. De tourniquets
Tourniquet

van Hexta zijn uit te breiden met diverse toegangscontrolesystemen en kenmerken zich door hun absolute topkwaliteit.

Speedgates
Speedgates zijn dé oplossing voor een snelle doorgang. Bij steeds meer terreinen is beveiliging een vereiste, maar dat mag niet ten koste gaan van de doorstroming. Een speedgate is de ideale combinatie tussen
een afgesloten, maar tegelijk snel te openen doorgang. De speedgates van Hexta behoren tot de beste in
hun soort.
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Speedgate

Blokkeermiddelen: wegblokkades,
hydraulische pilaren en schuifhekken
Hexta levert ook wegblokkades voor zware voertuigen, bijvoorbeeld voor het bestrijden van criminaliteit. Deze wegblokkades zijn leverbaar tot een breedte
van 6 meter. Ook leveren we hydraulische pilaren en schuifhekken tegen doorrijden. Dit laatste is een elegante oplossing
voor bijvoorbeeld autodealers.

Advies, service & onderhoud
Advies
Het aanbod van Hexta omvat een uitgebreide reeks innovatieve producten. Omdat ieder
terrein verschilt en een ander risicoprofiel kan hebben, zijn onze producten in verschillende
beveiligingsniveaus verkrijgbaar. Maar hoe bepaalt u wat de beste oplossing is? Gelukkig hoeft u
niet alles zelf te bedenken. Onze adviseurs helpen u met gedegen advies en kijken samen met u
welk hekwerk of welk systeem het beste bij uw terrein past.

Hexta Service & Onderhoud
Service en onderhoud staan hoog in het vaandel bij Hexta. Zo helpen we u graag om uw onderhoudskosten optimaal te beheersen door tijdig advies over preventief onderhoud, zodat uw systemen en hekwerken in topconditie blijven. Goed gepland onderhoud en een lange levensduur van materialen zorgen voor minder kosten. Zo dragen we bij aan
het verlagen van uw ‘total cost of ownership’. Heeft u schade, bijvoorbeeld door vandalisme? Dan kunt u erop rekenen dat we
zo snel mogelijk in actie komen voor u. Om kort te zijn: als klant staat u altijd voorop bij ons.
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Contact
Onze contactgegevens zijn:

Hexta
Brugweg 119
2741 LA Waddinxveen

Hexta Service & Onderhoud
Brugweg 119
2741 LA Waddinxveen

Telefoon: 085 - 02 39 670
E-mail: info@hexta.nl
Internet: www.hexta.nl

Telefoon: 085 - 02 39 677
E-mail: servicedesk@hexta.nl

Hexta Terreinbeveiliging & Hekwerk
Brugweg 119
2714 LA Waddinxveen
www.hexta.nl

