
Dé Specialist in terreinbeveiliging en hekwerk



Hexta – ieder terrein een eigen oplossing

Analoge camera

Wij zijn Hexta, specialist in terreinbeveiliging en hekwerk 

Wie zijn wij?

Hexta is in 2003 opgericht

Hexta telt meer dan 50 werknemers. 

We hebben een landelijk bereik en streven we constant naar innovatie voor 
het beste resultaat voor uw (bedrijven)terrein. 

Grote diversiteit aan klanten



Sector specifieke beveiliging op maat

Transport- of Logistiek
In de logistieke sector is het een komen en gaan. Maar één ding is 
onmiskenbaar: de beveiliging van uw waardevolle goederen is waar het 
om draait. 

Veel bewegingen, betrouwbaarheid dus gewenst 

Hoog risico door toegenomen criminaliteit



Uw productie- of industrieterrein wilt u zo sterk mogelijk beveiligen. 
Productie- of industrieterrein

Sector specifieke beveiliging op maat

Hoge betrouwbaarheid apparatuur

Meerdere mogelijkheden voor het toegangscontrole



Personen buitenhouden óf juist binnenhouden: voor overheden zijn er diverse 
redenen om een terrein goed te beveiligen. 

Sector specifieke beveiliging op maat

Overheden en Semioverheid

Veel ervaring met totaalprojecten

Eén aanspreekpunt i.p.v. meerdere losse bedrijven



Elektrische schuifpoorten

Schuifpoorten

Tot 32 meter – Solide – Elke kleur – 250 openingen per dag mogelijk

Bedrijfszeker, (in hoge mate) onderhoudsvrij

Elke kleur leverbaar 

Gepatenteerde INOVA®-aandrijving geïntegreerd in de onderbalk. Dit zorgt voor 
bescherming tegen weersinvloeden, vuil & vandalisme.



Elektrische schuifpoorten

Basis Plus Schuifpoorten
Voor niet intensief gebruik

Elke RAL kleur leverbaar 

Handbediend of elektrische aandrijving met een tandheugel

Metalen poort, doorgang tot 8 meter



Diverse afsluitingen 

Slagbomen

• Maximale lengte 8m

• Koppeling met Brivo

• Ook leverbaar in RVS

• 100% recyclebaar

• Onderhoudsarm

• Snelheid tot 1,2m/sec

• 1000+ openingen per dag 

• Maximale breedte 12m

• Koppeling met Brivo

• Elke kleur leverbaar

• Unieke veiligheid

• Elke kleur leverbaar

• Koppeling met Brivo

• Ook in heupvariant

• Onderhoudsarm 

• Leverbaar in RVS

• Koppeling met Brivo

• Onderhoudsarm

• Unieke veiligheid

• Bewezen concept

Speedgate Tourniquet Pillars

Integratie – Betrouwbaar – Elke kleur mogelijk



Onze oplossingen, Hekwerk

Gaashekwerk
• Goedkope oplossing met of zonder bovenbuis

Spijlenhekwerk
• In diverse uitvoeringen leverbaar (recht, rond of vierkant 

doorgestoken spijlen, overklimbeveiliging)

Dubbelstaafmathekwerk
• Leverbaar in enkel-, dubbel- en security uitvoering



Hoogspanningsbeveiliging

Wilt u mogelijke indringers detecteren en afschrikken? Dan biedt 
hoogspanningsbeveiliging de juiste uitkomst! 

Hoogspanningsbeveiliging

Functioneel – Economisch – Integratie – Elke kleur mogelijk

20 zones via 1 draad 

Bewezen concept al 20 jaar lang

8000 Volt



Camerabewaking, geïntegreerd in hekwerk

Deze cameramast is speciaal ontwikkeld voor bedrijfsterreinen.
Cameramast

Functioneel – Economisch – Integratie – Elke kleur mogelijk

Volledige integratie met hekwerklijn 

Ook als pakket leverbaar bij bestaand hekwerk



De MultiSense gebruikt de nieuwste technieken om indringers buiten de deur 
te houden. 

Effectieve inbraakdetectie: MultiSense

MultiSense

Bijna onzichtbaar – Integratie – Compatibele met elk alarmsysteem

Integratie

Bewezen concept

Bijna onzichtbaar



Voor het digitaal openen van deuren en schuifpoorten werken we nauw 
samen met Brivo, toonaangevend expert in online toegangssystemen. 

Toegangscontrole in de Cloud

Brivo

Cloud-Based –Multisite - Veilig – Buiten bedrijfsnetwerk

Unieke Multisite oplossing 

Eenvoudig beheer 



Hexta is officieel partner Eagle Eye Networks. Samen bieden we Cloud-
oplossing die is opgezet om videobeveiliging makkelijker te maken.

Camerabewaking in de Cloud

Eagle Eye Networks

Cloud-Based – Economisch – HD – Always up-to-date

• Eenvoudig op en afschalen van 

• Buiten uw eigen bedrijfsnetwerk

• Lage investeringskosten 



• Eenvoudig te koppelen met Brivo

• Volledig in de Cloud

• Eenvoudig gebruikersbeheer  

Kentekenherkenning (ANPR)

ANPR

Cloud-Based – Pasjes zijn verledentijd – Volledige integratie

Vaak maken toegangssystemen gebruik van pasjes of tags, dit is met 
kentekenherkenning camera's verleden tijd.



Hexta werkt met veilige cloud oplossingen

• Alles staat met elkaar in verbinding,  
bedrijfsnetwerk en beveiligingsnetwerk.

• Voor beheer of kijken, inloggen op apparaat (en 
dus op bedrijfsnetwerk).

• Elk apparaat in netwerk moet regelmatig een 
beveiligings-update (gebeurt nooit).

• Als apparaat gehackt wordt dan kan 
bedrijfsnetwerk ook besmet worden.

• Poorten netwerk klant moeten open, vrije 
toegang van buitenaf.

• Hoge kosten hardware. 

• Geen abonnementen.

• Beveiligingsnetwerk en bedrijfsnetwerk zijn 
gescheiden.

• Voor beheer of kijken, inloggen in de cloud.

• Alle updates en security patches vanuit 
datacenter op dagelijkse basis.

• Bedrijfsnetwerk kan nooit via “ons” systeem 
besmet worden. (= niet gekoppeld)

• Geen netwerkpoorten open, systeem bouwt zelf 
VPN op.

• Lage kosten hardware.

• Abonnement op clouddiensten.

Traditioneel Cloud-Based oplossingen



Beveiliging begint altijd met een plan !

• De lichtsituatie, dit is mede bepalend voor het resultaat
• Op welke manier de beelden bekijken, schermen, computer 

of smartphone
• Verwachting, wat verwacht men te zien. 
• Mogelijkheden van bekabeling 
• Goede inventarisatie vooraf is van groot belang voor het 

gewenste resultaat. 

Overzicht Herkenning Identificatie



Beveiliging begint altijd met een plan!



Ieder terrein een eigen oplossing


