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2 OVER HELA

OVER HELA
HELA NV is sinds 1995 een innovatieve producent van tijdelijk hekwerk, 
dranghekken en accessoires. De onderneming doet de goede dingen goed: grote 
productievolumes, korte doorlooptijden en snelle levering. Voor toonaangevende 
dealers in Europa en daarbuiten!

Hoogwaardig Europees kwaliteitsproduct
HELA is een Belgische producent van bouwhekken, 

dranghekken en accessoires. Kwaliteit met CE-
markering. U profiteert van een modern machinepark, 
processtroomlijning en een gestandaardiseerd assortiment.

Duurzame en veilige productie
HELA werkt voor toonaangevende dealers in Europa 

en daarbuiten. Zij vragen verduurzaming en vastgelegde 
veiligheidsprocedures. CO2-reductie en recycling zijn voor 
HELA beleid.

Snelle en correcte levering
Korte doorlooptijden, grote volumes, snelle levering 

– bijna altijd uit voorraad. Onze vaste vervoerders zijn 
geselecteerd op het nakomen van afspraken.

20 jaar ervaring
De productie is volledig geautomatiseerd. In Pelt 

(België) rolt iedere 30 seconden een hek van de band. Van 
ingangs- tot eindcontrole wordt de productkwaliteit bewaakt

Trouwe klantenkring
Onze thuismarkten zijn West- en Oost-Europa. 

HELA is sterk in het behouden van klanten. Ook vanwege 
het persoonlijke contact van een professionele, stabiele 
organisatie.

DE VIJF BELOFTEN VAN HELA
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BOUWHEKKEN
Bij Hela NV koopt u bouwhekken, dranghekken, poorten en accessoires. Met 
bijzonder flexibele oplossingen voor bijvoorbeeld terreinafzetting, toegangspoorten, 
(nood)uitgangen en oversteekplaatsen. Een slim assortiment kwaliteitshekken 
waarop u met een gerust hart uw naam zet. Duurzame producten van sendzimir 
tot thermisch verzinkt, geproduceerd volgens de juiste normen. Vraagt uw klant om 
maatwerk? Informeer dan naar de mogelijkheden.

VOORVERZINKTE HEKKEN ECO-LINE
De buizen en draden worden gegalvaniseerde geleverd 
en worden  dan als een paneel gemonteerd. Kwaliteit 
hekwerk voor verhuur en verkoop. Licht in gewicht, grote 
transportvolumes en concurrerend prijsstelling.

VERZINKTE HEKKEN PRO-LINE
De panelen worden eerst geassembleerd en daarna geheel 
verzinkt. Deze hekken zijn zwaarder en daardoor robuuster 
en stabieler. De hekken gaan langer mee en zijn perfect 
voor verkoop- en verhuurdoeleinden.
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ECO-SOLID
Werfhek met volledig gelast frame. Goed en sterk. 
Veiligheid op één.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 3.455 mm (W)

Maaswijdte 98 x 255 mm

Draaddikte 3,8 x 2,9 mm

Gewicht 16,7 kg

ECO-SOLID C-BRACKETS
De buizen van dit hek zijn aan alle kanten gelast. Alle 
hoeken hebben een hoekversteviging. Deze geven het 
hek een sterker frame en een langere levensduur.

Afmetingen 3.455 mm (H) x 1.950 mm (B)

Maaswijdte 98 x 255 mm

Draaddikte 3,8 x 2,9 mm

Gewicht 17,1 kg

ECO-SOLID PASELEMENT
Een paselement van 2,20 m om de hekwerklijn perfect 
passend te maken.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 2.240 mm (B)

Maaswijdte 98 x 255 mm

Draaddikte 3,8 x 2,9 mm

Gewicht 12,3 kg

ECO-LINE HEKKEN

ECO-ANTI CLIMB C-BRACKETS
Smalle maaswijdte. Overstekende puntdraden 
voorkomen overklimmen of onderdoor kruipen.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)

Maaswijdte 36 x 355 mm

Draaddikte 2,9 x 2,4 mm

Gewicht 18 kg
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ECO-LIGHT
Het instapmodel begrenzer. Eenvoudige basisoptie.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)

Maaswijdte 98 x 340 mm

Draaddikte 2,9 x 2,4 mm

Gewicht 11,7 kg

ECO-BASIC
Voor perimeter met laag risicoprofiel. Interessante kost-
prijs.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)

Maaswijdte 98 x 255 mm

Draaddikte 2,9 x 2,4 mm

Gewicht 12,9 kg

ECO-BASIC C-BRACKETS
De hoeken van dit hek hebben elk een hoekversteviging. 
Deze geven het hek een sterker frame voor een langdurige 
gebruik.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)

Maaswijdte 98 x 255 mm

Draaddikte 2,9 x 2,4 mm
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PRO-LIGHT
Een goede optie als je zoekt naar een naverzinkt hek. Dit 
hek heeft een haak en oog verbinding.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)

Maaswijdte 98 x 310 mm

Draaddikte 3,8 x 2,9 mm

Gewicht 15,8 kg

PRO-BASIC
Voor (verhuur)omgevingen die extra eisen stellen. Met 
duurzame thermische bescherming.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)

Maaswijdte 82 x 310 mm

Draaddikte 3,8 x 3,8 mm

Gewicht 25,8 kg

PRO-SOLID
Afzetting met extra middenbuis. Dus extra stevig, ook bij 
horizontaal vervoer.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)

Maaswijdte 82 x 310 mm

Draaddikte 3,8 x 3,8 mm

Gewicht 27,6 kg

PRO-LINE HEKKEN
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CROWD MANAGEMENT

ECO-PEDESTRIAN FENCE
Dit 1 meter hoge hek is een licht, veilig en 
multifunctioneel bouwhek. Je gebruikt het op plaatsen 
waar afzetting en overzicht belangrijk zijn. Ook als 
opzethek te gebruiken.

Afmetingen 1.195 mm (H) x 3.455 mm (B)

Maaswijdte 98 x 310 mm

Draaddikte 2,9 x 2,9 mm

Gewicht 12,9 kg

PRO-CRUSH DRANGHEK BASIC
Tijdens evenementen en het uitzetten van parcoursen 
creëer je in een handomdraai een duidelijke afzetting. Dit 
9-spijls dranghek is licht en handig in gebruik.

Afmetingen 1.100 mm (H) x 2.500 mm (B)

Gewicht 11,2 kg

Aantal verticale spijlen 9

PRO-CRUSH DRANGHEK SOLID
De veiligheid van bezoekers of publiek bij een evenement 
is altijd nummer een prioriteit. Dit robuuste dranghek met 
19-spijlen biedt een hoge mate van stabiliteit.

Afmetingen 1.100 mm (H) x 2.500 mm (B)

Gewicht 15,8 kg

Aantal verticale spijlen 19
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OVERIGE HEKKEN

NOISE CONTROL BARRIER
Een oplossing dat geluidsgolven reduceert op de 
bouwplaats of in fabrieksomgevingen. Een simpele, doch 
effectieve manier om geluid te dempen.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 3.455 mm (B)

Gewicht 12,2 kg

CITYFENCE
Maakt inkijken en daarmee diefstal op de bouwplaats 
lastiger, omdat kostbare materialen uit het zicht blijven 
van criminelen.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 2.240 mm (B)

Gewicht 25,4 kg

COMBIFENCE SOLID
Combifence wordt standaard geproduceerd in de kleur 
blauw (RAL 5010). Meestal gebruikt op bouwplaatsen in 
stadscentra.

Afmetingen 1.950 mm (H) x 2.240 mm (B)

Maaswijdte 107 x 248 mm

Draaddikte 3,8 x 2,9 mm

Gewicht 20,8 kg
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PRO-LOOPPOORT
Deze poort (1,20 m breed) voor personentoegang kan op 
alle locaties in de hekwerklijn worden gemonteerd. Met 
de separaat geleverde poortring draait de poort soepel 
open en dicht.

Afmetingen 2.000 mm (H) x 1.180 mm (B) 

Maaswijdte 82 x 310 mm

Draaddikte 3,9 x 3,9 mm

Gewicht 12,8 kg

POORTEN

SCHUIFPOORT 7M
Deze poort kan handmatig worden bediend. De poort 
combineert optimale veiligheid met flexibiliteit.

Afmetingen 2.000 mm (H) x 8.640 mm (B)

Maaswijdte 50 x 200 mm

Gewicht 783 kg

MOBIELE SCHUIFPOORT 
CONSTRUCTIE
Gemakkelijk toe te passen in de bestaande hekwerklijn. 
Deze schuifhek set is praktisch, snel toepasbaar en veilig 
af te sluiten.

Afmetingen 2.135 mm (H) x 3.593 mm (B)

Gewicht 15 kg
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ACCESSOIRES  

Drankhekbok
PRO-Crush dranghek

Vertical transportbokVertical transportbok
voor 25 hekken 

Kunststof juk 28 
hekken verticaal

Y-puntdraadkopPuntdraadkop Ø42

Zichtontnemende 
zeilen

Fencenet groen 
op rol

ScharnierWiel

Poorten en zeildoeken

Opslag & transport

BouwhekslotbeugelOpzetstukUittilbeveiligingVeiligheidsklem42/42 Standaard 
klem

Schoorplaat 18cm x 
18cm

SchoorpenSchoorbuis Schoorplaat grootGrondpen met 
opzethulzen

VoetplaatKunststofblok 22kg Kunststofblok 16kgBetonblok 34kg Betonblok 25kg

De basis

Extra veiligheid



12 HOOFDSTUKNAAM

CONTACT

A  Haltstraat 53
 3900 Pelt
 Belgium
T +32(0)11 64 88 03
F +32(0)11 64 41 15
E sales@hela-nv.com 

WWW.HELA-NV.COM

Disclaimer. There are no rights to be derived from the technical specifications 

mentioned in the brochure. Always consider up to 10% tolerance deviations. 

Hela NV herewith complies with NEN-EN 10305-3.


