
Hekwerken

Inrijpoorten 

Poort automatisering

Trapleuningen  

Raambeveiligingen

Tuinverlichting  

Schoorsteenkappen

Balkonhekwerk

Restauraties

Modern, klassiek, smeedijzer,
RVS, glas, hout, cortenstaal of zink.
Wij maken uw object zoals u dat wilt.
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Franse poorten
Franse poorten zijn poorten die aan de onderzijde zijn voorzien van een volle plaat

Ambachtelijk siersmeedhekwerk, de finishing touch!
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Het plaatsen van een sierhekwerk, inrijpoort of ander smeedijzeren 
element rond uw tuin, erf of bedrijf is de finishing touch. Het 
accentueert een gekozen sfeer en het kan de veiligheid vergroten.
Al 20 jaar wordt op veel plaatsen in Nederland, Fancy Fences hekwerk 
verkocht. Ons motto is “Wij doen wat anderen beloven”.
Wij onderscheiden ons door:

- Een scherpe offerte waarin geen verborgen bijkomende kosten zitten.
- Een brede modellijn standaard ontwerpen
- Goede begeleiding bij het realiseren van uw eigen ontwerp.
- Een snelle levering
- Kwalitatief hoogwaardige producten
- Ontwerp, produktie, montage en onderhoud in één hand.
- Precies passend hekwerk, op maat geleverd

Deze folder beschrijft vooral het standaard assortiment. Standaard kan sneller 
geleverd worden dan een eigen bedacht ontwerp, maar wij maken het product 
zoals u het graag ziet.
Wij leveren sierhekwerk, industriehekwerk, houten hekwerk, siertraliewerk, 
trapleuningen, schoorsteenkappen, tuinverlichting, balkons, poortautomatisering 
en priëlen. 

Franse poort met toog met strakke stalen palen van 30 x 30 cm.

Gasgestookt smidsvuur

Rechte franse poort met samengesteld stalen palen van 15 tot 30 cm dik.
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Speciaal ontworpen poorten

Strakke privacy poort van stalen platen en hardhouten balken 

Hekwerk monaco met een sierornament

Klassieke dichte poort bekleed met red cedarhout

Klassieke hout-lookpoort Grote, volledig dichte poort met blokmotieven Poort Newline Royal met extra rechte band blokjes

Dichte poort. Stalen frame ingevuld met hardhouten planken

Moderne designpoort opgebouwd uit verzinkt staal en redcedar hout

Dichte poort bekleed met zgn. zwevende gecoate stalen platen

Strakke dubbele poort zonder middenstijl



 www.fancyfences.nl    0595 – 5529004

Speciale bestellingen

Hekwerk en inrijpoorten

Bordeaux
Technische gegevens:
Hoogte: 50, 70 of 90 cm
Lengte standaard deel: 160 cm of 190 cm
Palen 5 x 5 cm, standaard met granaatappel
Spijlen massief: 12 mm
Liggers massief: 30 x 8 mm
Breedte looppoortje incl. scharnier: 93 cm
of 124 cm

Bordeaux
Geplaatste hoogte: ±100-140 à 160 cm
afhankelijk van de gekozen breedte
Breedte: 220-420 cm

Bordeaux

Bordeaux

Barcelona

Barcelona
Technische gegevens:
Hoogte: 71 of 91 cm
Lengte standaard deel: 200 cm
Palen 5 x 5 cm, standaard glad zonder
granaatappel
Spijlen: ronde buis 13 mm
Liggers: rechthoekige koker 30 x 15 mm
Breedte looppoortje incl. scharnier: 98 cm

Bbq helemaal op maat en naar wens
van de klant

Samengestelde boekenkast van
plaatmateriaal Bril als deurknop bij winkelentree

Veel relaties van Fancy Fences komen met een verhaal, een foto 
of een tekening van iets dat moet worden uitgewerkt tot een 
nieuwe entree. Fancy Fences begeleidt deze klanten met 
ideeën, ontwerpen en uiteindelijk het produkt dat precies 
aansluit bij hun wensen. Hieronder ziet u een voorbeeld van 

zo’n proces. Voor een Joodse begraafplaats wil een klant dat in 
de poort de Golden Gate  uit de muur van Jeruzalem wordt 
uitgebeeld.
Fancy Fences ontwerpt een speciale boog en intergreert dit in 
de poort bij de entree van de begraafplaats.
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Hekwerk en inrijpoorten

Monaco
Geplaatste hoogte: ±120-180 cm
Breedte: 260-500 cm

Monaco
Technische gegevens:
Hoogte: 70, 90 of 110 cm
Lengte standaard deel: 160 cm of 200 cm
Palen 5 x 5 cm, standaard met granaatappel
Spijlen massief: 12 mm
Liggers massief: 30 x 8 mm
Breedte looppoortje incl. scharnier: 104 cm

Paris
Technische gegevens:
Hoogte: 90 of 110 cm
Lengte standaard deel: 171 cm of
197 cm
Palen 5 x 5 cm, standaard met
granaatappel
Spijlen: massief  12 mm
Liggers: massief 40 x 8 mm
Breedte looppoortje incl. scharnier:
115 cm

Paris
Geplaatste hoogte: ±120-180 cm
Breedte: 280-500 cm

Venetië
Technische gegevens:
Hoogte: 68 of 88 cm
Lengte standaard deel: 200 cm
Palen 5 x 5 cm, standaard met granaatappel
Spijlen: massief rond 12 mm
Liggers: 40 x 8 mm
Breedte looppoortje incl. scharnier: 98 cm

Venetië
Geplaatste hoogte: ±100-160 en
120 à 180 cm, afhankelijk van de
gekozen breedte
Breedte: 270-520 cm
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New Line
Technische gegevens:
Hoogte: 62 en 82 cm
Lengte standaard deel: 160 cm of 200 cm
Palen 5 x 5 cm, standaard met gladde bol
Spijlen: massief 12 mm
Liggers: massief 30 x 8 mm
Breedte looppoortje incl. scharnier: 104 cm

New Line Royal
Technische gegevens:
Hoogte: 110 of 180 cm
Lengte standaard deel: 175 cm
Palen 5 x 5 cm, standaard met gesmede
ronde bol
Spijlen: koker 20 x 20 mm,
45 graden gedraaid
Liggers: 40 x 8 en 40 x 30 mm
Breedte looppoortje incl. scharnier: 111 cm
Geplaatste hoogte: 120 of 190 cm

London
Technische gegevens:
Hoogte: 84 of 104 cm
Lengte standaard deel: 170 cm
Palen 5 x 5 cm, standaard met
vierkant blokje
Spijlen: massief vierkant 10 mm en
koker 20 mm x 20 mm
Liggers: 40 x 8 en dubbel 20 x 5 mm
Breedte looppoortje incl. scharnier:109 cm
 

London
Geplaatste hoogte: 110 cm
Breedte: 200-400 cm

New Line
Geplaatste hoogte: ±90-130 à 150 cm
afhankelijk van de gekozen breedte
Breedte: 260-500 cm

New Line Royal
Geplaatste hoogte: 190 cm
Breedte: 200-400 cm

Geen
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Verschillende soorten paalkappen

Restauraties

A B C

E F G

D

A. Basket
B. Granaatappel
C. Paalkapje
D. Vierkant blokje
E. Strakke bol
F. Gesmede bol op hoge voet
G. Gesmede bol

Grafhekwerk vóór de restauratie.

Grafhekwerk na de restauratie.
Kapotte en ontbrekende delen
zijn gerestaureerd en vervangen.
Het geheel is opnieuw verzinkt en
gepoedercoat.

Oude verrotte hekken, hekken met schade en hekken waar 
delen van missen, kunnen door Fancy Fences in oude glorie 
worden hersteld.

Al onze hekwerken worden standaard voorzien van paalkoppen op poorteinden en palen.
Onze standaard keuze vindt u bij de beschrijving van het model.
Natuurlijk kunt u ook voor een ander model kiezen. De meest gekozen mogelijkheden zijn:
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1. Spindelaandrijving voor 
poorten hangend aan stalen 
palen

2. Knikarm-aandrijving voor 
poorten hangend tussen stenen 
kolommen

3. Ondergrondse aandrijvingen 
indien de motor niet zichtbaar 
mag zijn

Handzender Intercombuitenstation Zonnecel Fotocel

4. Railaandrijving voor schuif-
poorten

Deze toepassingen, gecombineerd met fotocellen, handzenders, videosystemen en pincodeborden, maken dat wij voor iedere situatie 
de specifieke aandrijving kunnen leveren. Zeer veilig of zeer comfortabel.
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Pincodepaneel

Grendel Muurplaat Cilinderslot

Deurdranger Elektrische
deurontsluiter

Fotocel op losse zuil

Poortautomatisering
Poorten kunnen bij plaatsing, maar in de meeste gevallen ook achteraf, worden voorzien van een electronisch aangestuurde 
aandrijving met afstandsbediening. Aandrijvingen zijn in vier basisvarianten leverbaar:

Klassieke brievenklep op gemetselde kolom
Rvs deur om post te verwijderen, tevens toegang
tot regelunit van de poortautomatisering

Ingebouwde postkast met ruimte voor
regelkast van de motoraandrijving
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Gaasplaten & schapengaas

Tuindeuren
Om privacy te creëren in een 
achtertuin wordt naast een 
huis vaak een hoog hekwerk 
gemonteerd.
Uit het standaard assortiment 
zijn hiervoor geschikte 
modellen: klassieke boogdeur, 
Newline Royal of een deur uit 
het programma van het 
hierboven genoemde 
gaasplaten hekwerk .

 www.fancyfences.nl    0595 – 552900

Ook als de omgeving vraagt om meer natuurlijke of strakkere 
hekwerken  zonder smeedwerk , levert Fancy Fences hekwerk 
in vele variëteiten.

Frans schapengaas hekwerk van kastanjehoutGaasplaten hekwerk

Klassieke boogdeur New Line Royal, 180 cm hoog

Dubbele inrijpoort van gaasplatenhekwerk Looppoort van gaasplatenhekwerk
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Boston 

Atlanta

Hollywood

De standaard designs van Fancy Fences balkons zijn leverbaar als 
frans balkon en als leuning balkon. Een frans balkon is een 
hekwerk dat aan de gevel wordt bevestigd. Een leuningbalkon is 
een hekwerk dat hangt tussen palen die op een vloer worden 
gemonteerd.
De balkons zijn in standaard uitvoering 90 cm hoog en hangen 

normaal gesproken ongeveer 5 cm vrij van de vloer.
Balkons kunnnen standaard naar keuze worden voorzien van een 
paal van kokerprofiel (50x50 mm) met of zonder paalkop, of een 
gesmede staaf van 20x20 mm met een paalkop.
De palen zijn allen voorzien van een vlakke voetplaat van 150x150 
mm, voorzien van gaten, tenzij anders wordt overeengekomen.

Balkons

New York
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Siertraliewerk en trapleuningen
Deze producten worden per keer ontworpen en geproduceerd.
Kijkt u op de website www.kaleliferforje.com. Dit is de website van onze
onderdelenfabriek. Op de site vindt u de onderdelen waaruit we siertralies
kunnen opbouwen.

Miami

Trapleuning met gietijzeren palen

Ook balkonhekken kunnen worden aangepast aan uw eigen smaak. Voorbeelden hiervan zijn:



Uw Fancy Fences-dealer is:

Fancy Fences heeft het ontwerp, de productie, de afwerking 
en de montage allemaal in eigen hand.

Het materiaal bestaat uit staal ST37 dat volbad (thermisch) 
is verzinkt volgens NEN 1275. Dit proces vormt om het staal 
een film van zink, hetgeen roesten tegengaat. Indien 
gewenst, kan het hekwerk daarna (tegen meerprijs) gechro-
mateerd en gepoedercoat worden in iedere gewenste 
RAL-kleur. Indien u bij de kust woont is het raadzaam om 
tussen het zink en de poedercoating een tweede laag primer 
coating te laten aanbrengen. Deze voorkomt dat zout kan 
indringen in de coating en hier een grijze aanslag achterlaat. 
Dit poedercoaten zorgt voor een zeer sterk hechtende, 
stootvaste en roestwerende beschermlaag. Uw hekwerk is 
op deze manier nagenoeg onderhoudsvrij. Alle bevesti-
gingsmaterialen worden gratis bijgeleverd en zijn in 
RVS uitgevoerd.

Bel of fax voor uw dichtstbijzijnde dealer tel. 0595-552900 /fax 0595-552955
Internet: www.fancyfences.nl - e-mail: info@fancyfences.nl
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Op basis van de afmetingen van uw tuin maken wij een scherpe 
offerte voor de levering van een exact passend hekwerk. Dit 
kan telefonisch, maar wij kunnen ook bij u langskomen met 
een aantal demonstratiehekken. Wij kunnen dan samen met u, 
in uw eigen tuin, kijken naar het meest geschikte model en de 
beste hoogte. Daarnaast kunt u bij veel van onze dealers in het 
land onze hekwerken bekijken.
Voor een totaaloverzicht kunt u ook onze showroom bezoe-
ken. Hier vindt u het complete standaardassortiment, maar 
ook de nieuwe ideën voor balkons, trapleuningen, schoor-
steenkappen en raambeveiligingen.
Ook het vervoer en de montage kunnen wij voor u verzorgen.

Kwaliteitsnormen Service en montage

U kunt via de site
doorklikken naar
ons e-mailadres
voor vragen c.q. offerte

www.fancyfences.nlwww.fancyfences.nl
Bezoek ons ook op internet:
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         -                 

Fancyfences heeft weer ingespeeld op de 
trend dat consumenten steeds strakkere, 
maar wel klassieke hekken in hun tuin willen 
hebben. Naast onze strakke modellen Newline 
Royal, New York en London, hebben wij nu 
een nieuw zeer modieus hekwerk genaamd  

Retro in ons assortiment opgenomen. 

Deze stijl past goed bij jaren 30 huizen. Op de 
foto’s kunt u zien hoe deze hekken een 

exclusief beeld aan de tuin geven en ook echt 
anders zijn dan hekken die regulier gebruikt 
worden. Door de standaard productie zijn wij 
in staat om deze hekken qua prijs 
vergelijkbaar te laten zijn met ons overige 
assortiment. Er zijn diverse hoogtes en 
verschillende decoraties beschikbaar zoals u 
op de verschillende foto´s kunt zien. 

 

    Retro hekwerk  
 

Retrohekwerk met enkele papillon 
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Dubbele Retro draaipoort  met enkele papillon 
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Retro 
balkonhekwerken met 
enkele papillon 

Balkonhekwerk met Amsterdamseschool decoratie 
papillon 

Balkonhekwerk met zeer beperkte decoratie op 
modern huis. 


