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Schaarhekken, beveiliging met uitstraling 

Schaarhekken zijn ideaal voor situaties waarbij de maximale bruikbare hoogte in uw bedrijf beperkt is, 
vanwege lage plafonds of hoge deuren. Waar een rolluik al snel 350mm nodig heeft aan de bovenzijde, 
heeft een schaarhek vaak al genoeg aan 50mm. 

Schaarhekken zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar zoals de standaard en de Elisse met de 
ronde scharen. Schaarhekken zijn bijna voor alle bouwkundige situaties toepasbaar. 
 
Schaarhekken zijn verkrijgbaar in alle RAL kleuren. 

Jansen beveiligingstechniek schaarhekken zijn het alternatief voor rolluiken en rolhekken. Schaarhekken 
zijn stevig en esthetisch uitgevoerd. 

• Winkels 
• Showrooms 
• Magazijnen 
• Kantoren 
• Achter overheaddeuren 
• Balie afsluiting 

• Shop in shops (bloemenhoek, kantine, etc) 
• Carports 
• Parkeergarage 
• Voor balkonschuifdeuren 
• Serverruimtes 

Het aantal toepassingsgebieden is groot, hieronder een aantal voorbeelden. 



Productbeschrijving schaarhekken: 

Jansen Beveiligingstechniek schaarhekken types: 
 
• Standaard 
• Standaard-DS 

Samenstelling: 

Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek schaarhekken met open structuur. 75% doorzicht. Op maat geproduceerd. 
Afgestemd op gestelde eisen. Schaarhekken bewegen horizontaal en schuiven ineen tot compacte paketten. Diverse mo-
gelijkheden en uitvoeringen overeenkomstig vraag en situatie. 

Geleiding: 

Dragende rails aan bovenzijde waarin de wielen van het schaarhek bewegen. Schaarhekvleugel wordt aan 1 zijde gemon-
teerd, andere zijde is bedieningszijde en schuift naar de volledig andere zijde of naar het midden (afhankelijk van de uit-
voering bij sluiting in het midden). Aan de onderzijde schuift het schaarhek door een U-rail van 50*30mm. Deze is  ook 
leverbaar in opklapbare uitvoering. Ook is het mogelijk om het schaarhek uit te voeren met een T-rail aan de onderzijde, 
uitermate geschikt voor verkeerstoepassingen (parkeergarage, carport). Het is tevens ook mogelijk om het schaarhek uit 
te voeren middels een verzonken U-rail, welke in de vloer van het project kan worden ingewerkt. Het betreft hier een 
20*20*20 aluminium profiel. Het schaarhek wordt op deze opties aangepast. 

Constructie: 

Als de aanwezige bouwkundige elementen niet constructief voldoende zijn wordt het schaarhek geleverd met een daar-
toe uitgerust zelfdragend stalen frame wat ter plaatse wordt verbonden met de beschikbare constructieve elementen. 

Wegdraaibaar 

De schaarhekken zijn uit te voeren in wegdraaibare uitvoering. Hierbij wordt de onderrails opgeklapt, vergrendeld en kan 
de gehele vleugel worden weggedraaid naar de zijliggende wand/constructie.   

Optie’s 

• Eurocylinder slot 
• Knopcylinder met rozet 

Op maat geproduceerd en gemonteerd. Schaarhekken o.a. voor toepassingen als afsluiting en inbraakpreventie, zoals bij: 
winkels, kantoren, showrooms, shop-in-shop, balie etc.  

Pantser: 

Type JBT-Standaard: 
15*15 profielen voorzien van rechte scharen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk.  
 
Type JBT-Standaard-DS 
15*15 profielen voorzien van rechte scharen. De scharen zijn hierbij dubbel zo dik door alle scharen dubbel uit te voeren. 
Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. 
 
Type JBT-Elisse: 
15*15 profielen voorzien van ronde scharen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk.  
 
Type JBT-Prisma 
15*15 profielen voorzien van kleine ronde scharen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. 
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• Elisse 
• Prisma 



JBT-Standaard / 

JBT-Standaard-DS 

JBT-Elisse JBT-Prisma 

Type’s schaarhekken: 
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Jansen Beveiligingstechniek kent zijn ontstaan in 1974. Begonnen als familiebedrijf is Jansen 
uitgegroeid tot een solide partner voor al uw beveiligingsvraagstukken. 
 
Wij werken met enthousiaste medewerkers, denken mee en maken op maat gesneden  
oplossingen. Jansen heeft veel ervaring met verschillende bouwkundige  
beveiligingsproducten en biedt een zeer compleet productpakket aan, waarmee we flexibel 
kunnen inspelen op de wensen van de klant. 
 
Kwaliteit en klantvriendelijkheid worden bij Jansen op een hoger niveau gebracht door te  
kiezen voor doordachte beveiligingssystemen en kwalitatief hoogwaardige partners voor de  
aanlevering van de verschillende componenten. 
 
De productie van onze beveiligingsproducten verzorgen wij in onze eigen fabriek.  
Vervolgens wordt op afspraak de montage ingepland en uitgevoerd door ervaren  
medewerkers volgens de VCA richtlijnen. 
 
Jansen begrijpt dat uw beveiliging een serieus en actueel onderwerp is. 
Wij bieden u daarom snel en direct contact met onze medewerkers, ook buiten reguliere  
werktijden. U kunt ons zowel per e-mail als telefonisch bereiken, zodat wij uw (aan)vragen  
snel en nauwkeurig kunnen verwerken. 

Jansen Beveiligingstechniek 
Postbus 3437 
5203 DK ‘s-Hertogenbosch 
Tel: +31 (0)73-6124543 
Fax: +31 (0)84-8374046 
Internet: www.jansen-beveiligingstechniek.nl 
Email: info@jansen-beveiligingstechniek.nl 

Jansen, uw partner in beveiliging 


