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Almex Renovatie B.V.  is een 
onderdeel van de Almex Metaal 
Groep en is een geavanceerd, 
professioneel 
metaalbewerkingsbedrijf.  

Wij zijn gespecialiseerd  in het 
vernieuwen van randbalken, 
balkonhekken, inpandig 
staalconstructie werk, aluminium 
hekwerken en stalen sierhekwerken, 
waarbij kwaliteit, veiligheid en milieu 
hoog in het vaandel staan.   

Onze Aluminium hekken, Privacy 
schermen en sierhekwerken zijn 
toepasbaar voor nagenoeg elk 
balkon, veranda en dakterrassen.  

Voor een geheel vrijblijvende offerte 
kunt u contact met ons opnemen 
en/of het maken voor een afspraak 
om de situatie ter plaatse te bekijken 
en in te meten. 

 

http://www.almexmetaalgroep.nl/
http://www.almexmetaalgroep.nl/


 

Aluminium plankenhekwerk 

Model APH 12060 
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Aluminium plankenhekwerk 

Model APH 12060 

 

 

Het Almex model APH12060 plankenhekwerk 

is ontworpen als een robust, simpel te 

installeren hekwerk met een hoge afgewerkte 

kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  koker 120x120 

 Gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 120x60 mm 

 Plankspijlen,  afm. 100x20 mm 

gemonteerd op een maximale afstand van 

h.o.h. 200 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Robuste vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium spijlenhekwerk 

Model ASH 30151 

 

 

Het Almex model ASH30151 systeemhekwerk 

is ontworpen als een economisch, simpel te 

installeren hekwerk met een hoge afgewerkte 

kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  plastaal 70x12 mm of 

uit koker 70x70 mm 

 Technisch naturel geanodiseerde of  

gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 66x28 mm 

 Spijlen zijn rechthoekig,  afm. 30x15 mm 

gemonteerd op een maximale afstand van 

h.o.h. 115 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Elegante vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium spijlenhekwerk 

Model ASH 30152 

 

 

Het Almex model ASH30152 systeemhekwerk 

is gedeeltelijk ontworpen in de stijl van de 

“Amsterdamse school”  als een economisch, 

simpel te installeren hekwerk met een hoge 

afgewerkte kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  plastaal 70x12 mm of 

uit koker 70x70 mm 

 Technisch naturel geanodiseerde of  

gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 66x28 mm 

 Spijlen zijn rechthoekig,  afm. 30x15 mm 

“dubbele spijlen” gemonteerd op een 

maximale afstand van h.o.h. 100 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Elegante vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium spijlenhekwerk 

Model ASH 30153 

 

 

Het Almex model ASH30153 systeemhekwerk 

is ontworpen in de stijl van de “Amsterdamse 

school”  als een economisch, simpel te 

installeren hekwerk met een hoge afgewerkte 

kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  plastaal 70x12 mm of 

uit koker 70x70 mm 

 Technisch naturel geanodiseerde of  

gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 66x28 mm 

 Spijlen zijn rechthoekig,  afm. 30x15 mm 

“dubbele spijlen” gemonteerd op een 

maximale afstand van h.o.h. 100 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Elegante vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium spijlenhekwerk 

Model ASH 30154 

 

 

Het Almex model ASH30154 systeemhekwerk 

is ontworpen als een economisch, simpel te 

installeren hekwerk met een hoge afgewerkte 

kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  koker 60x30 mm 

 Technisch naturel geanodiseerde of  

gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 66x28 mm 

 Spijlen zijn rechthoekig,  afm. 30x15 mm 

gemonteerd op een maximale afstand van 

h.o.h. 115 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Elegante vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium spijlenhekwerk 

Model ASH 30155 

 

 

Het Almex model ASH30155 systeemhekwerk 

is gedeeltelijk ontworpen in de stijl van de 

“Amsterdamse school”  als een economisch, 

simpel te installeren hekwerk met een hoge 

afgewerkte kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  koker 60x30 mm 

 Technisch naturel geanodiseerde of  

gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 66x28 mm 

 Spijlen zijn rechthoekig,  afm. 30x15 mm 

“dubbele spijlen” gemonteerd op een 

maximale afstand van h.o.h. 100 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Elegante vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium spijlenhekwerk 

Model ASH 30171 

 

 

Het Almex model ASH30171 systeemhekwerk 

is ontworpen als een economisch, simpel te 

installeren hekwerk met een hoge afgewerkte 

kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  plastaal 70x12 mm of 

uit koker 70x70 mm 

 Technisch naturel geanodiseerde of  

gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 66x28 mm 

 Spijlen zijn ovaal,  afm. 30x17 mm 

gemonteerd op een maximale afstand van 

h.o.h. 115 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Elegante vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium spijlenhekwerk 

Model ASH 30172 

 

 

Het Almex model ASH30172 systeemhekwerk 

is gedeeltelijk ontworpen in de stijl van de 

“Amsterdamse school”  als een economisch, 

simpel te installeren hekwerk met een hoge 

afgewerkte kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  plastaal 70x12 mm of 

uit koker 70x70 mm 

 Technisch naturel geanodiseerde of  

gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 66x28 mm 

 Spijlen zijn ovaal,  afm. 30x17 mm 

“dubbele spijlen” gemonteerd op een 

maximale afstand van h.o.h. 100 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Elegante vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium spijlenhekwerk 

Model ASH 30173 

 

 

Het Almex model ASH30173 systeemhekwerk 

is ontworpen in de stijl van de “Amsterdamse 

school”  als een economisch, simpel te 

installeren hekwerk met een hoge afgewerkte 

kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  plastaal 70x12 mm of 

uit koker 70x70 mm 

 Technisch naturel geanodiseerde of  

gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 66x28 mm 

 Spijlen zijn ovaal,  afm. 30x17 mm 

“dubbele spijlen” gemonteerd op een 

maximale afstand van h.o.h. 100 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Elegante vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium spijlenhekwerk 

Model ASH 30174 

 

 

Het Almex model ASH30174 systeemhekwerk 

is ontworpen als een economisch, simpel te 

installeren hekwerk met een hoge afgewerkte 

kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  koker 60x30 mm 

 Technisch naturel geanodiseerde of  

gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 66x28 mm 

 Spijlen zijn ovaal,  afm. 30x17 mm 

gemonteerd op een maximale afstand van 

h.o.h. 115 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Elegante vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium spijlenhekwerk 

Model ASH 30175 

 

 

Het Almex model ASH30175 systeemhekwerk 

is gedeeltelijk ontworpen in de stijl van de 

“Amsterdamse school”  als een economisch, 

simpel te installeren hekwerk met een hoge 

afgewerkte kwaliteit. 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  koker 60x30 mm 

 Technisch naturel geanodiseerde of  

gepoedercoate hekwerken. 

 (standaard in RAL9001) 

 Elegante handregel met afgeronde 

hoeken, afm 66x28 mm 

 Spijlen zijn ovaal,  afm. 30x17 mm 

“dubbele spijlen” gemonteerd op een 

maximale afstand van h.o.h. 100 mm 

 Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde 

van het hekwerk is 50 mm 

 Totale hoogte van het hekwerk vanaf het 

beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 

mm 

 

 

Uiterlijk 

 Elegante vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium Privacy Scherm 

Model APS1401 

 

 

Het Almex privacyscherm model APS 1401 is 

toepasbaar t.p.v. balkongalerijen, terras of 

tuinafscheidingen 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Omlijsting uit aluminium profiel 50x50 

 Paneelvulling van gelaagd glas 33.2 

 (standaard mat glas – melkwit) 

 Paneelvulling geheel gevat in rubberprofiel 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  koker 120x120 

 In Gepoedercoate uitvoering 

(ook leverbaar in Technisch naturel 

geannodisserde uitvoering) 

 Montage m.b.v. los leverbare muurbeugels 

en hekbeugels 

 Afmetingen in het werk te bepalen 

 

 

Uiterlijk 

 Robuste vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium Privacy Scherm 

Model APS1402 

 

 

Het Almex privacyscherm model APS 1402 is 

toepasbaar t.p.v. balkongalerijen, terras of 

tuinafscheidingen 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Omlijsting uit aluminium profiel 50x50 

 Horizontale tussenregel profiel 55x50 

 Paneelvulling van gelaagd glas 33.2 

 (standaard mat glas – melkwit) 

 Paneelvulling geheel gevat in rubberprofiel 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  koker 120x120 

 In Gepoedercoate uitvoering 

(ook leverbaar in Technisch naturel 

geannodisserde uitvoering) 

 Montage m.b.v. los leverbare muurbeugels 

en hekbeugels 

 Afmetingen in het werk te bepalen 

 

 

Uiterlijk 

 Robuste vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Aluminium Privacy Scherm 

Model APS1403 

 

 

Het Almex privacyscherm model APS 1403 is 

toepasbaar t.p.v. balkongalerijen, terras of 

tuinafscheidingen 

 

De componenten van het Almex 

systeem zijn als volgt: 

 Omlijsting uit aluminium profiel 50x50 

 Vertikale tussenregel profiel 55x50 

 Paneelvulling van gelaagd glas 33.2 

 (standaard mat glas – melkwit) 

 Paneelvulling geheel gevat in rubberprofiel 

 Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate 

stalen balusters uit  koker 120x120 

 In Gepoedercoate uitvoering 

(ook leverbaar in Technisch naturel 

geannodisserde uitvoering) 

 Montage m.b.v. los leverbare muurbeugels 

en hekbeugels 

 Afmetingen in het werk te bepalen 

 

 

Uiterlijk 

 Robuste vormgeving, aluminium oxideert 

niet en daarom geen roest. 
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Almex Renovatie BV is een jong bedrijf 
dat zich inmiddels ruimschoots heeft 
bewezen in de markt door realisatie van 
prestigieuze  projecten.  

 

 Geen uitdaging is te groot, maar ook 
eenvoudige opdrachten worden perfect 
uitgevoerd.  

 

Ons bedrijf kenmerkt zich door een 
vergaande flexibiliteit om de klant van 
dienst te kunnen zijn. 

Waar vindt u ons bedrijf? 

 

 


	folder APH12060
	folder APH12060-2
	folder ASH30151
	folder ASH30152
	folder ASH30153
	folder ASH30154
	folder ASH30155
	folder ASH30171
	folder ASH30172
	folder ASH30173
	folder ASH30174
	folder ASH30175
	folder fotopagina 3
	folder pagina 1
	folder pagina 2
	folder pagina einde

