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Typisch DJS 
Maatwerk. Daar zijn we bij DJS Hekwerken al sinds 1995 in gespecialiseerd. We ontwerpen, maken en 

monteren hoogwaardige oplossingen. Met oog voor de klant, gevoel voor design en verstand van 

 techniek. Dat doen we voor stijlbewuste en kritische opdrachtgevers in heel Nederland.

 
DJS PRODUCTGROEPEN

DJS Stijlselectie
De Stijlselectie is een unieke collectie draai- en schuifpoorten in verschillende stijlen: tijdloos, modern, 

klassiek en landelijk. Bijna 100 doordachte modellen draai- en schuifpoorten die wij voor elke opdracht-

gever op maat maken. Uitgevoerd met een grote verscheidenheid aan palen en accessoires.

Individueel design
Als u of uw opdrachtgever geen keuze kan maken uit de Stijlselectie, is individueel design de oplossing. Een 

poort met een uniek design. Gebaseerd op het ontwerp van een architect, één van onze ontwerpers of uzelf.

Industrieel maatwerk
In sommige industriële omgevingen zijn poorten nodig met bijzondere specificaties. Poorten met bij-

voorbeeld extreme afmetingen of afwijkende bewegingen. Wij ontwerpen, engineren en realiseren de 

poort die aan de eisen van de opdrachtgever voldoet. Een goed voorbeeld van industrieel maatwerk is 

de DJS SpeedGate. Een poort met bijzondere prestaties en unieke techniek.

Service en onderhoud
Als u zeker wilt zijn van een goed functionerende poort, is adequaat onderhoud van belang. Opdracht-

gevers kunnen hiervoor een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Hierin leggen we ook afspraken vast 

over onze service.  

DJS Hekwerken is lid van branchevereniging NHI. Het keurmerk garandeert 

u dat al onze poorten aan de strengste veiligheidseisen voldoen.

Daarnaast zijn al onze poorten voorzien van een CE-keur.
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Wilt u meer informatie? Kijk op www.djshekwerken.nl of bel 0183 - 56 20 38 voor een afspraak.
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Optie 2: OP LOCATIE GEBOUWD
Als ons prefab concept niet mogelijk of ongewenst is kunnen de bouwkundige voorzieningen ook op locatie worden gerealiseerd. Dit 

kan volledig door DJS Hekwerken worden uitgevoerd of in samenwerking met een aannemer. In dat geval ondersteunen wij uiteraard 

met technische tekeningen en support.

PLAATSING BINNEN ÉÉN DAG

Als de bouwkundige 

voorzieningen in 

het werk worden 

gerealiseerd, 

ondersteunen wij 

de aannemer met 

technische tekeningen 

en support.

ONZE WERKWIJZE

Optie 1: VOLLEDIG PREFAB
Een oprijlaan met een stijlvolle poort ervoor. Opdrachtgevers genieten van het vooruitzicht. Maar hoe lang wordt de toegangsroute 

geblokkeerd door een poort in aanbouw? Bij DJS Hekwerken passen we vaak een prefab concept toe. Daarbij maken en monteren we de 

poort compleet in onze werkplaats, waarna we deze binnen één dag plaatsen. Heel efficiënt en met een minimum aan overlast.



Ook als schuifpoort mogelijkOok als schuifpoort mogelijkT103 T109 T112

TIJDLOOS
Een inrijpoort markeert de grens van uw perceel. Daarmee is de poort 

bepalend voor de eerste indruk van bezoekers en voorbijgangers. Met een 

tijdloze poort geeft u uw buitenterrein precies de juiste status, passend bij de 

tuin en de gevel erachter. Voor eens en altijd een goede keuze! Gaat het om 

kwaliteit en levensduur, dan zijn de poorten van DJS Hekwerken ook tijdloos: 

door de solide constructie gaan ze decennialang mee.
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DJS STIJLSELECTIE

T110   |   TIJDLOOS

Ook als schuifpoort mogelijkOok als schuifpoort mogelijkT114 T120 T125

De afgebeelde voorbeelden 
voor tijdloos zijn slechts 
een greep uit de complete 
Stijlselectie.
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MODERN
In de collectie moderne poorten, herkent u de stijlkenmerken van uw woning. 

Strakke lijnen, moderne materialen en abstracte vormentaal. Subtiel design, 

dat bepalend is voor de klasse van deze poorten! Een moderne poort van DJS 

Hekwerken is daarmee een eyecatcher. Wie door deze poort naar binnen gaat, 

verwacht méér.
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DJS STIJLSELECTIE

M114   |   MODERN

Wilt u meer informatie? Kijk op www.djshekwerken.nl of bel 0183 - 56 20 38 voor een afspraak.

Ook als schuifpoort mogelijkOok als schuifpoort mogelijkOok als schuifpoort mogelijkM102 M123 M107

Ook als schuifpoort mogelijkOok als schuifpoort mogelijkOok als schuifpoort mogelijkM103 M145 M115

De afgebeelde voorbeelden 
voor modern zijn slechts 
een greep uit de complete 
Stijlselectie.
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KLASSIEK
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Wie eeuwenoude poorten bekijkt, raakt geboeid door het vakwerk. Elk 

detail heeft aandacht gekregen. Dat is precies waardoor wij ons hebben 

laten inspireren bij de klassieke poorten in de Stijlselectie. Rondingen en 

versieringen geven deze poorten een bijzondere allure. Klassieke lantaarns 

maken de poort compleet. Een klassieke poort van DJS Hekwerken maakt van 

uw huis een landhuis.

DJS STIJLSELECTIE

K102   |   KLASSIEK

De afgebeelde voorbeelden 
voor klassiek zijn slechts 
een greep uit de complete 
Stijlselectie.

Ook als schuifpoort mogelijkOok als schuifpoort mogelijkK110 K106 K128

K109 K132 K145

6



LANDELIJK
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DJS STIJLSELECTIE

Als er íets is dat de landelijke uitstraling van uw woning versterkt, is het wel 

een inrijpoort met de robuuste eenvoud van het landleven. Vervaardigd 

van stoere materialen, puur en authentiek. Elementen als zichtbare schoren 

roepen herinneringen op aan traditionele landhekken. Ondertussen bedient 

u uw landelijke hek wél met moderne techniek, zoals videofoon en tablet. Zo 

combineert u een landelijke uitstraling met eigentijds comfort.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.djshekwerken.nl of bel 0183 - 56 20 38 voor een afspraak.

DJS STIJLSELECTIE

L110   |   LANDELIJK

De afgebeelde voorbeelden 
voor landelijk zijn slechts 
een greep uit de complete 
Stijlselectie.

Ook als schuifpoort mogelijkL102 L103 L111

Ook als schuifpoort mogelijkOok als schuifpoort mogelijkOok als schuifpoort mogelijkL108 L113 L124
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INDIVIDUEEL DESIGN

De afgebeelde voorbeelden voor individueel design 
zijn slechts een greep uit de gerealiseerde projecten 
in samenwerking met architecten en ontwerpers.

INDIVIDUEEL DESIGN

Unieke poorten
Hoe exclusief moet de inrijpoort worden? Hoe uniek moet het ontwerp zijn? En hoe specifiek zijn de 

wensen van een opdrachtgever? Veel particuliere opdrachtgevers halen genoeg inspiratie uit onze 

Stijlselectie. Maar er zijn ook mensen die bewust voor individueel design kiezen. Met een design dat 

aansluit bij de architectuur van het huis of waarmee andere specifieke wensen in vervulling gaan. 

Creatieve oplossingen
Bij DJS Hekwerken realiseren we met veel plezier zulke poorten op maat. De ene keer nemen we een 

uitgewerkt ontwerp van een architect als uitgangspunt. De andere keer vertalen we schetsen en ideeën 

zelf naar een realiseerbaar design. Omdat we creatief en vindingrijk zijn, kunnen we bijna alle denkbare 

designs realiseren. Zo passen we soms bijzondere materiaalcombinaties toe. Of bedenken we inventieve 

constructies om het gewenste esthetische effect van een poort te bereiken. 

Altijd veilig en betrouwbaar
Vanzelfsprekend bewaken we daarbij de technische kwaliteit van de poort. Design is belangrijk en zelfs 

beeldbepalend. Maar de veiligheid en betrouwbaarheid van uw poort moeten altijd gegarandeerd zijn. 

Wij tekenen ervoor.

Frank Ruiter Architect

Vosselman Buiten
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INDIVIDUEEL DESIGN

DJS Stijlselectie   |   Individueel design   |   Industrieel maatwerk   |   Service en onderhoud Wilt u meer informatie? Kijk op www.djshekwerken.nl of bel 0183 - 56 20 38 voor een afspraak.

ID9266  |  VOSSELMAN

Architecten CSKKabazMartijn van HaneghemID5662 ID8024 ID4447

Slangen Hulsker ArchitectenWolterinckPiet BoonID9907 ID5949 ID5576
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Een sluitende oplossing
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INDUSTRIEEL MAATWERK

De afgebeelde voorbeelden 
voor industrieel maatwerk 
zijn slechts een greep uit 
de gerealiseerde projecten 
in samenwerking met 
aannemers.

INDUSTRIEEL MAATWERK

Extra hoge eisen
In industriële omgevingen kunnen opdrachtgevers hoge eisen stellen aan de toegangspoorten. Zo 

kan er sprake zijn van bijzondere afmetingen. Extreme breedten of hoogten bijvoorbeeld. Ook kan het 

gewenste veiligheidsniveau bovengemiddeld zijn of kunnen andere functies (zoals verlichting) moeten 

worden geïntegreerd. Om welke specificaties het ook gaat, als er maatwerk nodig is, bieden wij de 

oplossing.

Alles is anders
Een industriële poort die aan extra eisen moet voldoen, is geen gewone poort met andere specificaties. 

Maatwerk is ook echt maatwerk. Veranderen de dimensies, dan heeft namelijk meteen invloed op onder 

meer de constructie, de fundering en de aandrijving. 

Engineering
De realisatie van industrieel maatwerk begint met het ontwerp en de engineering. Wij vertalen de 

gewenste prestaties (snelheid, veiligheid, maatvoering) naar een ontwerp. Dit ontwerp werken we 

gedetailleerd uit, waarbij we alle keuzes doorrekenen en toetsen. Betrouwbaarheid en veiligheid moeten 

vanzelfsprekend zijn. Zeker bij een poort die logistieke stromen kan maken of breken. 

Productie en montage
Industriële poorten op maat vervaardigen wij in eigen huis. Compleet. We integreren alle denkbare 

techniek, van aandrijving tot telecommunicatie en remote bediening. Onze monteurs dragen zorg voor 

de plaatsing en installatie.
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INDUSTRIEEL MAATWERK DE OPLOSSING BIJ:
 Afwijkend design

 Hoge veiligheidsniveaus

 Complexe logistieke stromen

 Bijzondere materiaalcombinaties

 Geavanceerde bedieningstechniek

 Extra geïntegreerde functies



INDUSTRIEEL MAATWERK
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Vouwpoort 32 x 4,5 mtr

Schuifpoort 9,5 x 3,1 mtr

SpeedGate

Schuifpoort hout/metaal

SpeedGate Truckparking DJS SpeedGate

Afsluiting Funenpark
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DJS SPEEDGATE

Betere prestaties, mooier design, minder energie
In omgevingen waarin u met veel logistieke bewegingen hebt te maken, is de DJS SpeedGate helemaal 

op zijn plaats. Met deze poort sluit u uw terrein af voor onbevoegden. Wie wel toegang krijgt, hoeft 

niet lang te wachten. In luttele seconden vouwt de DJS SpeedGate zich open en is de weg vrij. De DJS 

SpeedGate is dan ook een rasechte speedgate die berekend is op intensief gebruik.

Uniek: hydraulische aandrijving
Het geheim van de DJS SpeedGate is de hydraulische aandrijving op 36V. Daarmee onder scheidt de DJS 

SpeedGate zich van alle andere speedgates. Deze innovatieve aandrijving brengt ongekende voordelen 

met zich mee. Ontdek de kracht van de DJS SpeedGate!

DJS SPEEDGATE

De afgebeelde voorbeelden 
van de DJS SpeedGate zijn 
slechts een greep uit de 
gerealiseerde projecten.



DJS SPEEDGATE
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  De DJS SpeedGate kunt u volcontinu gebruiken. De hydraulische aandrijving 

op laagspanning ontwikkelt nauwelijks warmte. U bent daardoor zeker van een 

betrouwbare, razendsnelle bediening.

  Deze SpeedGate kunt u voorzien van een back-up batterij. Bij stroomuitval hoeft de 

gebouw- of terreinbeheerder niet te worden ingeschakeld om de DJS SpeedGate 

handmatig te openen. 

  Het energieverbruik is opmerkelijk laag: met maximaal 700 Watt zelfs 50 tot 70 procent 

lager dan gebruikelijk in de markt.

  Het design van de DJS SpeedGate heeft veel aandacht gekregen. Het zal u opvallen 

dat dit vouwhek slank en symmetrisch is: de middelste scharnierstijl ontbreekt. Een 

esthetisch winstpunt!

Met de DJS SpeedGate bent u zeker van
  Minimale wachttijden, dus geen filevorming voor de poort! De DJS SpeedGate opent zich met een 

snelheid van 1 meter per seconde. 

  Optimale beveiliging. Als de DJS SpeedGate is gesloten, maken voetgangers en voertuigen geen 

kans. Bovendien opent en sluit de speedgate zich snel. Uw terrein is daardoor alleen toegankelijk 

voor rechtmatige bezoekers.

  Gegarandeerde veiligheid. Een poort dat zich zo snel opent en sluit, moet veilig in gebruik zijn. En dat 

is de DJS SpeedGate. Druklijsten en infrarood sensoren voorkomen inklemming.

  Lage kosten. De technische componenten en constructie van de DJS SpeedGate zijn uitermate solide. 

Met het juiste onderhoud zullen de kosten tot een minimum beperkt blijven. Met een geïntegreerde 

service-indicator ‘vraagt’ uw SpeedGate zelf om onderhoud.

Altijd maatwerk
De DJS SpeedGate wordt voor u op maat gemaakt. Afmetingen, design en technische 

specificaties stemmen we namelijk volledig af op uw specifieke situatie. Daardoor bent u zeker 

van de optimale oplossing.
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SERVICE EN ONDERHOUD

SERVICE EN ONDERHOUD

Serviceovereenkomst
Opdrachtgevers die zeker willen zijn van een goed functionerende poort, sluiten een serviceovereen-

komst af. In zo’n overeenkomst leggen we afspraken vast met betrekking tot service en onderhoud.

Service
Wat zijn de gevolgen als een poort onverhoopt niet goed functioneert? Door een aanrijding, schade of 

technisch mankement kan een poort dienst weigeren. En dan? Wat betekent dit voor passanten en/of 

logistieke stromen? In veel gevallen is de impact groot. Gaat het om een terrein met meerdere toegangs-

wegen, dan is het verhelpen van de storing belangrijk, maar niet urgent. In veel gevallen kan een niet 

goed functionerende poort voor onveilige situaties zorgen of zelfs bedrijfsprocessen stilleggen. 

In een serviceovereenkomst leggen wij vast wanneer wij bereikbaar zijn voor storingsmeldingen en wat 

onze responsetijden zijn. Opdrachtgevers met serviceovereenkomsten krijgen bij ons altijd voorrang!

Onderhoud
De techniek van onze poorten is zeer solide. Dat neemt niet weg dat technisch onderhoud cruciaal is 

voor de levensduur en veiligheid van poorten. Zo moeten besturingskasten periodiek worden gereinigd 

en moeten draaiende delen worden gesmeerd en afgesteld. Door dit onderhoud proactief uit te voeren, 

kunnen storingen worden voorkomen. In de serviceovereenkomst leggen we vast hoe vaak en welk 

onderhoud we uitvoeren.



SERVICE EN ONDERHOUD
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Wilt u meer informatie?
Kijk op www.djshekwerken.nl of bel 0183 - 56 20 38 voor een afspraak.

Wij maken graag een sluitende oplossing!

Wilt u meer informatie? Kijk op www.djshekwerken.nl of bel 0183 - 56 20 38 voor een afspraak.
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Een sluitende oplossing
0183 - 56 20 38   |   www.djshekwerken.nl
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