
De volgende stap naar meer veiligheid

LEGI-hekwerksysteem 

R pur



Wie praat over veiligheid, bedoelt gewoonlijk stabiliteit. Maar 
stabliteit is slechts één aspect van veiligheid. Dat bescherming 
tegen demontage minstens even belangrijk is, wordt meestal 
vergeten. Met het oog hierop heeft LEGI een schroefverbin-
ding aan de binnenkant ontwikkeld, het concept LEGI R pur. 
Hierdoor is het voor indringers van buiten af veel veel moelijker 

LEGI R pur

LEGI R pur R LEGI R pur R+K

LEGI R pur D LEGI R pur D+K

het hekwerk te demonteren en neemt voor de eigenaar van 
een echt LEGI-hekwerk de veiligheid duidelijk toe. Met LEGI 
R+ATK heeft het systeem LEGI R een TÜV- en DEKRA-gecer-
tificeerde stabiliteit en veiligheid. Het is het beste ‚kinderslot‘ 
voor uw tuin dat mogelijk is.

Overlappende hekdelen aan de binnenkant vastgeschroefd.

LEGI R pur – alle varianten op een rijtje.

www.legi.de
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Het passende hekdeel bij de staander...

LEGI-siermatten

LEGI-hellingsmatten

LEGI-matten R-L.Q

LEGI-hellingsmatten
Hoogteverschillen traploos overwinnen

Het door ons ontwikkelde schuine LEGI-hekdeel R-S.S kan 
het terreinverloop in stappen van 4% optimaal volgen. Wij be-
reiken dit door de verticale draden van de hekdelen loodrecht 
te houden, maar de horizontale draden aan te brengen onder 
een bepaalde hoek.

Het maken van een dure planning, het exact opmeten van het 
terreinverloop en het corrigeren van eventuele fouten komt 
te vervallen. Bovendien krijgt het hekwerk doordat dit parallel 
loopt aan het terrein, een rustig, gelijkmatig verloop en daar-
door een harmonische aanblik.

LEGI-siermatten
Elegantie op de grens van uw perceel 

Sierhekdelen met vormen die gewoonlijk alleen met de hand 
worden gemaakt door de smid – met de daaraan verbonden 
kosten. Deze kleine verschillen met standaardhekdelen kun-
nen uw hekwerk tot een waar sieraad maken.

 Elegant - de vormen  
Met ornamenten en verschillende vormgevingselementen 
kunt u persoonlijke terreinafscheidingen maken. 

 Compleet - het ontwerp 
Onze mooi gevormde ornamenten of sierlijke randen ma-
ken uw omheining aantrekkelijk om te zien en geven deze 
een persoonlijk karakter. 

LEGI-matten R-L.Q
Meer doorblik – ongeëvenaarde bescherming

Het LEGI-hekdeel R-L.Q kenmerkt zich door een grote trans-
parantie en lichtheid. Doordat dit hekdeel is voorzien van vier 
horizontale versterkingsdraden in combinatie met de TÜV-ge-
certificeerde LEGI-verbindingstechniek R+ATK, biedt het een 
betere bescherming tegen botsen en aanrijden dan tot nu toe 
mogelijk was. 

Ze kunnen veilig en op de meest uiteenlopende manieren 
worden afgewerkt – in verschillende kleuren en met diverse 
oppervlakken. In combinatie met de stabiele, mooi gevormde 
LEGI-draadstaanders vergroten ze niet alleen de transparan-
tie, maar zorgen ze er ook voor dat uw object beter beveiligd is.

Meer informatie over de vele verschillende LEGI-hekdelen op www.legi.de.
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LEGI R pur R

Overlappende matten op de buisstijlen 
aan de binnenkant vastgeschroefd.
Het systeem voor situaties waarin er behoefte is aan extra 
veiligheid

Overlappende hekdelen, aan de binnenkant vastgeschroefd 
met beugelbouten of haakbouten. De overlappende hekdelen 
worden in de bouten gehangen en vanaf de perceelzijde snel 
en stevig bevestigd.  

De voordelen liggen voor de hand:
 Representatief hekwerk met een hoogwaardig design
 Traploos in hoogte verstellen van de hekdelen mogelijk
 Aanbrengen van bewakingscamera‘s en verlichting  

mogelijk
 Demontagebeveiliging ter bescherming tegen goed georga-

niseerde indringers
 Vele uitbreidingsmogelijkheden (klimbeveiliging, montage 

door middel van heien, voetplaat, ...)
 TÜV- en DEKRA-gecertificeerde stabiliteit en veiligheid, 

met LEGI R+ATK extreem belastbaar
 Bescherming tegen ongeoorloofd binnendringen van men-

sen en dieren
 Snelle, ongecompliceerde opbouw

Veiligheid en techniek
LEGI R pur R heeft alles wat een veiligheidshekwerk van LEGI 
maakt tot wat het is. Door combinatie met de aan de binnen-
kant vast te schroeven beugelbouten ATK-BS verkrijgt dit hek-
werksysteem een extreem grote trekvastheid. 

Bovenaanzicht Gecertificeerde beveiliging

 

Onderdelen Accessoires

Beugelbout
8 x 38 - 15

Beugelschroef
M 8 x 60 - 34

Lange moer
M 8 x 11

Kap
60/40 gewelfd

Meer onderdelen en accessoires vindt u op onze website www.legi.de.

Lamellenstop
LAW 1460 rond

Klemplaat SK - M 8
HS+BS/voor hoogtever-
schil

www.legi.de
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LEGI R pur R+K

Overlappende matten, buisstijlen en klem-
buis aan de binnenkant vastgeschroefd.
Stabiliteit in de staander en in de matten

Overlappende hekdelen aan de binnenkant vastgeschroefd 
met een klembuis. De klembuis wordt aan de perceelzijde met 
stiftbouten vastgezet, zodat een stabiele verbinding gewaar-
borgd is.

De voordelen liggen voor de hand:
 Representatief hekwerk met een hoogwaardig design
 Traploos in hoogte verstellen van de hekdelen zonder extra 

accessoires mogelijk
 Aanbrengen van bewakingscamera‘s en verlichting  

mogelijk
 Vele uitbreidingsmogelijkheden (klimbeveiliging, montage 

door middel van heien, voetplaat, ...)
 Demontagebeveiliging ter bescherming tegen goed geor-

ganiseerde indringers
 Bescherming tegen ongeoorloofd binnendringen van men-

sen en dieren
 Snelle, ongecompliceerde opbouw
 Harmonische belijning

Veiligheid en techniek
LEGI R pur R+K biedt een breed scala aan uitbreidingsmoge-
lijkhedem. Het systeem past zich aan iedere uitdaging aan. De 
hekdelen worden met de klembuis aan de staander bevestigd. 
Overlappend gemonteerde hekdelen maken het hekwerk ext-
reem stabiel.

Bovenaanzicht DEKRA-gecertificeerde kwaliteit 

De productie is gecertificeerd 
volgens DIN ISO 9001:2008

Breukmoer 
M8

Hoekverbinding 
LEV I - plus

Montagehulp
40/40 / 60/40

Bodemplaat Bodemplaat
U-schoen

Y-afhouder 
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LEGI R pur D

Overlappende matten op de draadstijlen 
met haakbouten aan de binnenkant vast-
geschroefd.
Het systeem voor situaties waarin er behoefte is aan extra 
veiligheid

Overlappende hekdelen aan de binnenkant vastgeschroefd 
met een haakbouten. Met de draadstaander gaan de haak-
bouten een betrouwbare en stabiele verbinding aan. Dit sys-
teem is zelfs goedgekeurd voor afzetten van de parkeerruimte 
in parkeergarages.

De voordelen liggen voor de hand:
 Representatief hekwerk met een hoogwaardig design
 Traploos in hoogte verstellen van de hekdelen mogelijk
 Hoge mate van transparantie en doorzichtigheid 
 Aanbrengen van bewakingscamera‘s en verlichting  

mogelijk
 Vele uitbreidingsmogelijkheden (klimbeveiliging, montage 

door middel van heien, voetplaat, ...)
 Lichte, materiaal besparende constructie
 TÜV- en DEKRA-gecertificeerde stabiliteit en veiligheid, 

met LEGI R+ATK extreem belastbaar
 Bescherming tegen ongeoorloofd binnendringen van men-

sen en dieren
 Snelle, ongecompliceerde opbouw

Veiligheid en techniek
De hekdelen wordem met beugel- of haakbouten vastgeschro-
efd aan de staander. Overlappend gemonteerde hekdelen gri-
jpen in elkaar en maken een enorme krachtopname mogelijk..

Bovenaanzicht Gecertificeerde beveiliging

 

Onderdelen Accessoires

Haakbout
M 8 x 60 - 34

Tapschroef 
M 8

Zeskantmoer
M 8

Ring 
25/35/4 -M 8 gekropt

Meer onderdelen en accessoires vindt u op onze website www.legi.de.

Buisstop
vlak 40/20 zwart

Klemplaat SK - M 8 HS+BS 
voor hoogteverschil

www.legi.de
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LEGI R pur D+K

Overlappende matten, draadstijlen en 
klembuis aan de binnenkant vastge-
schroefd.
Stabilität im Pfosten und in den Gittern

Overlappende hekdelen aan de binnenkant vastgeschroefd 
met een klembuis. De klembuis onttrekt de schroefverbinding 
in de staander aan het oog. De op vakwerk lijkende constructie 
van de staander maakt het systeem extreem belastbaar.

De voordelen liggen voor de hand:
 Representatief hekwerk met een hoogwaardig design
 Traploos in hoogte verstellen van de hekdelen zonder extra 

accessoires mogelijk
 Hoge mate van transparantie en doorzichtigheid
 Aanbrengen van bewakingscamera‘s en verlichting  

mogelijk
 Vele uitbreidingsmogelijkheden (klimbeveiliging, montage 

door middel van heien, voetplaat, ...)
 Lichte, materiaalbesparende constructie met weinig onder-

delen
 Bescherming tegen ongeoorloofd binnendringen van men-

sen en dieren
 Snelle, ongecompliceerde opbouw
 Harmonische belijning

Veiligheid en techniek
Het systeem past zich aan iedere uitdaging aan. De hekdelen 
werden met één klembuis per staander met elkaar verbonden. 
Overlappend gemonteerde hekdelen maken het hekwerk bij-
zonder stabiel.

Bovenaanzicht DEKRA-gecertificeerde kwaliteit 

De productie is gecertificeerd 
volgens DIN ISO 9001:2008

Breukmoer 
M 8

Hoekverbinding  
LEV II

Hoekverbinding 
LEV III - plus

Bodemplaat Bodemplaat
U-schoen

Bodemplaat
L-hoek
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LEGI GmbH
Im Meerfeld 83 - 89
47445 Moers

E-mail: post@legi.de
Tel.: 0 28 41 / 7 89-0
Fax: 0 28 41 / 7 89-10 www.legi.de

Mogelijke hekhoogten

 standaard, uit voorraad leverbaar

 op aanvraag leverbaar 

20
0

50 70a+b/c

Dekra-gecertificeerde kwaliteit

Draaddikte Maasafmetingen

Type a + b/c 25 x 200 35 x 200 50 x 200 100 x 200

R-S 8 + 6

R-M 7 +5/8

R-L 6 + 4/6

Gecertificeerde bescherming

TÜV-gekeurd en bevestigd 
volgens DIN 1055-9 : 2003-08 p.6.3.1.(7).
Voor statische belastingen
- 2 KN / strekkende meter op 500 mm hoogte 
- 5 KN / strekkende meter op 1.200 mm hoogte 

(Bijv. goedgekeurd als valbeveiliging in parkeer-
garages)

LEGI R pur R
LEGI R pur D

Draaddikte / Maasafmetingen

Permanente kwaliteitscontrole 
van alle productieprocessen 
conform DIN ISO 9001:2008 

Corrosiebescherming  (LKS)

LKS I Thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461

LKS II * Galvanisch verzinkt DIN 50961 en extra gepoedercoat

LKS IV Thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461 en extra gepoedercoat

* Geldt alleen voor matten

De LEGI-dealer bij u in de buurt

Standaardkleuren (SF)

SF I SF II SF III

RAL 6005
Mosgroen

RAL 9010
Zuiver wit

RAL 5010
Gentiaanblauw

RAL 6009 
Dennengroen

RAL 7023
Betongrijs

RAL 8014
Sepiabruin

RAL 7016
Antracietgrijs

RAL 9005
Zwart

RAL 3000
Vuurrood

RAL 7030
Steengrijs

Wij leveren op verzoek 
ook andere RAL-kleuren.


