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Accessoires voor hekwerksystemen
De accessoires van Van Merksteijn munten uit in hun veelzijdigheid en hoge kwaliteit.

Accessoires (1)

Beugelset compleet 
Nr. 20050 

PVC Omsteekdop Ø60mm met haak (zijkant)
Nr. 40336.60 

PVC Omsteekdop Ø60mm met haak (voorkant)
Nr. 40336 

PVC Omsteekdop Ø60mm
Nr. 40200 

Omsteekdop 60x40 met haak
Nr. 40336.6040

Omsteekdop 60x60 met haak
Nr. 40336.6060

Omsteekdop 60x40 (dak)
Nr. 40331

Insteekdop met kapje 60x40mm
Nr. 40333 

Paneelklem met plaatje voor 2D Matten, paal 60x40mm
Nr. 60040

Paneelklem met plaatje voor 2D Matten, paal Ø60 en Ø89mm
Nr. 60041 
Nr. 60042

Accessoires

•  Deze speciaal ontwikkelde 
accessoires garanderen u, 
in combinatie met onze 
rastermatten en palen, 
maximale veiligheid

•  Extreem stabiel en duurzaam 
door de uitstekende corrosie-
bescherming, de hoge 
slijtagebestendigheid en 
de goede resistentie tegen 
chemicaliën

•  Veelzijdige toepassings-
mogelijkheden van alle 
artikelen

•  De extreem stabiele en 
hoogwaardige uitvoeringen 
garanderen de hoogste 
veiligheid en duurzaamheid

•  Eenvoudige en snelle 
montage met onze 
rastermatten en palen

•  Zeer goede prijs-/
kwaliteitverhouding
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Accessoires (2)

Langlipbeugel thermisch verzinkt/gecoat RAL 
Nr. LLB60 voor Ø60 
Nr. LLB90 voor Ø90 

Langlip eindbeugel thermisch verzinkt/gecoat RAL
Nr. LLEB60 voor Ø60 
Nr. LLEB90 voor Ø90

Langlip hoekbeugel thermisch verzinkt/gecoat RAL
Nr. LLHB60 voor Ø60 
Nr. LLHB90 voor Ø90

Verbindingsplaatje groot RVS A2
Nr. 70800 

Verbindingsplaatje klein RVS A2
Nr. 70880 

PA Spandraadhouder met nagel
Nr. 40257 

Kunststofbeugel 60x40mm met RVS sluiting M6
Nr. 20110

Kunststofbeugel Ø60mm met RVS sluiting M6
Nr. 20120

Slotbout M8x25 + moer + ring

Spuitbussen 150/400 ml
RAL 6005/6009/9005/7016

Accessoires

•  Deze speciaal ontwikkelde 
accessoires garanderen u, 
in combinatie met onze 
rastermatten en palen, 
maximale veiligheid

•  Extreem stabiel en duurzaam 
door de uitstekende corrosie-
bescherming, de hoge 
slijtagebestendigheid en 
de goede resistentie tegen 
chemicaliën

•  Veelzijdige toepassings-
mogelijkheden van alle 
artikelen

•  De extreem stabiele en 
hoogwaardige uitvoeringen 
garanderen de hoogste 
veiligheid en duurzaamheid

•  Eenvoudige en snelle 
montage met onze 
rastermatten en palen

•  Zeer goede prijs-/
kwaliteitverhouding
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Accessoires (3)

Schetsplaat voor paal 60x4060x60mm Sendzimir verzinkt 
Nr. 4482660 

Schetsplaat voor buis Ø60mm Sendzimir verzinkt 
Nr. 4482000 

Poortaansluiting van DSM RVS/gecoat RAL
Nr. 4487300 

Aluminium opsluitring voor Ø60 & Ø89mm/gecoat RAL
Nr. 0180000
Nr. 0180090
 

Aluminium doorvoerkop Ø60x42mm/gecoat RAL
Nr. 0106042  

Aluminium T-kop Ø40x60x42mm/gecoat RAL
Nr. 0166042  

Aluminium ballenvanger T-kop Ø90x60mm/gecoat RAL
Nr. 0109060 

RVS spanstaafhouder “U“ 8mm
Nr. 4487040 

Aluminium schoor-/einddop Ø42mm/gecoat RAL
Nr. 0140042

RVS verstevigingshoekje voor eindband
Nr. 4487020

Accessoires

•  Deze speciaal ontwikkelde 
accessoires garanderen u, 
in combinatie met onze 
rastermatten en palen, 
maximale veiligheid

•  Extreem stabiel en duurzaam 
door de uitstekende corrosie-
bescherming, de hoge 
slijtagebestendigheid en 
de goede resistentie tegen 
chemicaliën

•  Veelzijdige toepassings-
mogelijkheden van alle 
artikelen

•  De extreem stabiele en 
hoogwaardige uitvoeringen 
garanderen de hoogste 
veiligheid en duurzaamheid

•  Eenvoudige en snelle 
montage met onze 
rastermatten en palen

•  Zeer goede prijs-/
kwaliteitverhouding
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Accessoires (4)

Voetplaat steksysteem verzinkt voor koker 60x40mm 
Nr. 4481998   

L-voetplaat stekstysteem verzinkt voor koker 60x40mm
Nr. 4481999 

RVS Eindband voor Ø60mm & Ø90mm
Nr. 4487060
Nr. 4487090

Aluminium puntdraadkop voor paal Ø60mm 3-draads, 45o
Nr. 0136442 

Aluminium puntdraadkop voor koker 60x40mm 3-draads, 45o 
Nr. 0134000  

Aluminium puntdraadkop voor koker 60x40mm 3-draads, recht
nr. 0134100  

Aluminium puntdraadkop voor paal Ø60mm 3-draads, recht
nr. 0136042 

Muuraansluiting voor DSM, verzinkt/gecoat RAL
nr. 4481950 

Vlinderplaatje S235 Thermisch verzinkt

Accessoires

•  Deze speciaal ontwikkelde 
accessoires garanderen u, 
in combinatie met onze 
rastermatten en palen, 
maximale veiligheid

•  Extreem stabiel en duurzaam 
door de uitstekende corrosie-
bescherming, de hoge 
slijtagebestendigheid en 
de goede resistentie tegen 
chemicaliën

•  Veelzijdige toepassings-
mogelijkheden van alle 
artikelen

•  De extreem stabiele en 
hoogwaardige uitvoeringen 
garanderen de hoogste 
veiligheid en duurzaamheid

•  Eenvoudige en snelle 
montage met onze 
rastermatten en palen

•  Zeer goede prijs-/
kwaliteitverhouding


