KLP® Hekwerken
KLP® Palen en KLP® Planken kunnen uitstekend toegepast
worden voor de constructie van hekwerken. U kiest hiermee
voor een duurzame en onderhoudsvrije oplossing!
Het door-en-door gekleurde materiaal is vorst- en UV-bestendig
en gaat tientallen jaren mee. Het past perfect in landschap,
stad of park.
KLP® rot niet, is ijzersterk en heeft een verwachte technische
levensduur van minimaal 50 jaar. Na jaren zon, regen en vorst
blijft het materiaal constructief als nieuw.
KLP® is simpel te reinigen en vraagt niet om een onderhoudsbeurt. U bespaart hiermee, over de gehele technische levensduur berekend, niet alleen tijd, maar ook geld!
KLP® producten dragen bij aan een schoner milieu, want ze zijn
gemaakt uit gerecycled materiaal, zijn niet geïmpregneerd en
staan dus geen giftige stoffen af aan de omgeving.
Door middel van recycling kunnen we afvalstromen, zoals
autobumpers, kratten, landbouwplastic, flessendoppen etc.,
upgraden naar een hoogwaardigere toepassing.
Lankhorst weet hoe het werken met KLP®-materiaal tot het
beste resultaat leidt. We helpen u dan ook graag met montageinstructies en tips over de bevestiging.
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Stel uw hekwerk naar wens samen met:
KLP® Palen
10 x 10 x
10 x 10 x
10 x 10 x
10 x 10 x
10 x 10 x

120 cm
180 cm
250 cm
300 cm
520 cm

KLP® Planken*
10 x 3 x 300 cm
14 x 4 x 300 cm
15 x 3 x 300 cm

KLP®
KLP®
KLP®-V
KLP®-V
KLP®-S
KLP®
KLP®
KLP®

* h.o.h- afstand palen is maximaal 150 cm

Standaardkleur is zwart. Afwijkende kleuren
en afmetingen op aanvraag.

Voordelen van KLP®:


Duurzaam



Milieuvriendelijk



Onderhoudsvrij



Eenvoudig te verwerken



Rot en splintert niet



Recyclebaar



UV-, water- en weersbestendig



Verwachte technische levensduur van
minimaal 50 jaar
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