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J.A. MANSERGAS behouldt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen.

Importeur voor Nederland:

ADDA Van Dullemen B.V.
Postbus 1590
3260 - BB Oud-Beijerland
Tel. +31 186 621 555
Fax +31 186 621 414
www.adda.nl
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De schaarhekken van J.A. Mansergas zijn
gemaakt met materialen van topkwaliteit en
bestaan uit de volgende elementen:

• Frame gemaakt van rechthoekige 
versterkingskokers.

• Open U-profiel als bovenrail.
• Kunststof geleidingswielen en RVS lagers

voor geruisloze werking.
• Opklapbare onderrail van U-profiel.

Alle onderdelen zijn perfekt afgewerkt en op
maat gemaakt tot een kompleet produkt welke
uitermate geschikt is als beveiliging van
gevelopening, deurpartij, etalage etc.

• De basis wordt gevormd door dubbele
vertikale U-profielen

• Ruitvormig schaarwerk van platstaf met
stalen pennen geklonken en voorzien van
kunststof glijnokken zorgen voor een
perfekt opvouwbaar pakket

• Het glij-systeem met boven lagering van
RVS en Polyamide geleidingswielen
zorgen voor een degelijke en sterke
afsluiting

• Speciaa l  ontwikke ld enkelz i jd ig
veiligheidsslot in doorlopende slotstijl
zorgen voor een veilige afsluiting,
dubbelzijdig slot of insteekslot met
europrofielcilinder is als optie leverbaar

• Het komplete produkt uit koudgewalst
staal is standaard elektrolitisch verzinkt.
Als optie kan het geheel in elk gewenste
RAL-kleur gepoedercoat worden. Tevens
is een roestvaststalen uitvoering leverbaar.

J.A. Mansergas was één van de eerste
fabrikanten van schaarhekken in Spanje. Op dit
moment is men trendsetter op het gebied van
speciale toepassingen en probleem oplossingen
met diverse type afsluitingen. Voor de
Nederlandse markt is het schaarhek een ideale
afsluiting. Het produkt voldoet ruimschoots aan
de 70% norm ten aanzien van doorzicht,
beveiligings-technisch past het perfekt in de
NCP/Borg beveiligingsmatrix welke gehanteerd
wordt door het Erkend Rolluik Beveiligingsbedrijf.
De schaarhekken van J.A. Mansergas zijn in de
volgende uitvoeringen leverbaar:

”Type Z”
Dit schaarhek wordt toegepast
wanneer hoge beveiligingseisen
aan de afsluiting worden gesteld.
De gebruikte vertikale U-profielen
en platstaf strippen zijn zwaarder
uitgevoerd.

“Type M”
Dit schaarhek is dé afsluiting indien
beperkte zijdelingse ruimte aanwezig
is. Het produkt heeft compacte
pakket-afmetingen doordat tussen
de vertikale U-profielen strippen van
platstaf worden verwerkt.

”Type RVS”
Voor situaties waar hoge kwaliteitseisen worden gesteld
aan de afsluiting is een schaarhek ontwikkeld in
roestvaststaal kwaliteit 304. Dit schaarhek kan in de
meest extreme situaties worden toegepast. Omdat bij
dit produkt alle onderdelen zijn gemaakt van rvs geeft
het totaalbeeld een zeer solide en eksklusieve uitstraling.

“Type A”
De meest gebruikte uitvoering,
standaard, kompleet en zoals de overige
types leverbaar met enkel- of
dubbelvleugelig vast pakket. Indien
gewenst het pakket wegdraaibaar. Met
opklapbare onderrail en pakket-
vergrendeling.

MAXIMALE KWALITE IT  IN
SCHAARHEKKEN, HANGEND MET
B O V E N  L A G E R I N G  O M
GEMAKKELIJK AF TE SLUITEN
ZONDER INSPANNING  EN
ONGEACHT DE AFMETINGEN
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