
Sierlijke hekken die aan uw eisen voldoen

Siermatten



Indrukwekkend, elegant en met 
een exclusief design         

Stijlvol en veilig rond om het huis.

LEGI Premium-siermatten KU

Al vele tientallen jaren bekoren de siermatten van 
LEGI met een elegante verschijningsvorm en een 
grote verscheidenheid aan vormgevingsopties voor 
het verfraaien en beveiligen van allerlei grondstuk-
ken. De Premium-mat KU zet deze traditie voort 
met een exclusief design en eersteklas kwaliteit.

Dat zijn de mooie siermatten van de nieuwe Premi-
um-lijn van LEGI. Ze zien er charmant en kunstig 
handgesmeed uit en overtuigen tegelijkertijd met 
een hoogwaardige afwerking en de extra dikke sta-
len spijlen die buitengewoon stevig zijn en cons-
tante veiligheid bieden.

Hoogwaardig, stevig  
en stabiel 
Meesterwerken van moderne 
hekkentechniek

Langdurig mooi 
LEGI sierbollen complemen-
teren de mooie stijlkappen.

Klassiek en modern - tegelijk een 
veiligheidheidssysteem

         

www.legi.nl
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Buitengewoon functioneel, veelzijdige combinatiemogelijkheden en een tijdloos mooi design 

LEGI Premium-siermatten KU

Vind meer informatie over siermatten op  www.legi.nl.

Bescherming, mooie verschijningsvorm - 
of allebei?

Bij LEGI wordt alles een eenheid.

Dat hekken en afscheidingen een stukje design kunnen zijn, 
bewijzen de elegante siermatten van onze hoogwaardige Pre-
mium-lijn. 
 
Met een sierhekwerksysteem van LEGI is een vormgeving 
voor een grondstuk mogelijk die er zelfs als hoge constructie 
licht, hoogwaardig en elegant uitziet. En dat op het hoogste 
veiligheidsniveau. 
 
De geslaagde combinatie van buitengewoon dikke spijlen 
(zowel horizontaal alsook verticaal met een diameter van 8 
mm) en de meest hoogwaardige bescherming tegen corrosie 
dankzij de LEGI corrosiebescherming zorgt voor uitzonderlijke 
stevigheid en onovertroffen duurzaamheid. De siermatten zijn 
onderaan verstevigd met extra tussenspijlen.
   

Indrukwekkende veelzijdigheid aan com-
binaties 

Alle siermatten kunnen met alle stijlsystemen worden gecom-
bineerd, waardoor u een enorme keuze aan samenstellingen 
hebt. Bovendien kunnen deze mooie hekwerksystemen wor-
den uitgebreid met zowel technisch geperfectioneerde draai-
poorten alsook speciaal voor de beveiliging van uw huis ont-
worpen schuifpoorten uit onze serie NIRO-P. 

LEGI schuifpoort NIRO-P met hekwerksysteem in Premium-design 
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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

LEGI NL 
Handelsweg 8 
8152 BN Lemelerveld

T 088 5252 700 
E info@legi.nl

De LEGI-dealer bij u in de buurt

Dekra-gecertificeerde kwaliteit

Permanente kwaliteitscontrole 
van alle productieprocessen con-
form 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

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.

Draaddikte / Maasafmetingen

Mogelijke hekhoogten

 standaard, uit voorraad leverbaar

Draaddikte Maasafmetingen
Type a + b/c 100/50 x 200 x 400

R-XS   8 + 8/6

a + b/c100/50 66

40
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exclusief 100 mm uitstekende  
spijlen met sierbol


