
Sneller,  beter  en  goedkoper
Mogelijk gemaakt met het innovatieve
FenceBox tijdelijk hekwerk systeem.

FENCEBOX
SNELLER, BETER EN GOEDKOPER



Tot de nok toe gevulde stadions, grote 
evenementen, festivals, concerten of 
bij calamiteiten. Ze hebben één ding 
gemeen: het beheersen van de 
mensenmassa’s is top prioriteit.

Er zijn vele afrasteringsystemen ver-
krijgbaar die gebruikt worden voor  
afschermen of beheersen van 
menigten. Wellicht goedkoop, maar 
ze hebben ook diverse nadelen. Zo 
is de ruimte die nodig is voor trans-
port en opslag vaak een probleem. 
Ook installatie van deze systemen 
is vaak zeer arbeidsintensief, zowel 
qua werklast als arbeidsuren.
Dit alles maakt deze systemen 
alsnog erg kostbaar.

De huidige systemen zijn niet met 
hun tijd meegegaan. Ze zijn niet  
gemaakt voor het beheersen en  
controleren van grote menigten. 
Vaak is het gemakkelijk om over het 
hek te klimmen of er onderdoor te 
kruipen. Tevens kunnen de poten
van traditionele systemen een  

Zo is bij een voetbalwedstrijd vaak 
een afrastering nodig om supporters 
te scheiden. De afrastering is echter 
niet meer nodig wanneer de locatie
de volgende dag gebruikt wordt 
voor een concert. Een flexibel 
systeem is in vele gevallen de
oplossing.

struikelgevaar vormen. De echte 
problemen doen zich dan ook vaak 
voor bij complexe veiligheidsituaties. 
Vooral bij huidige moderne 
industriegebieden, evenementen, 
voetbalstadions of calamiteiten is 
het wenselijk om flexibel en snel te 
kunnen handelen.

Traditionele systemen hebben allemaal hun beperkingen.



De oplossing is de FenceBox, het innovatieve tijdelijke hekwerk.

Uiteraard kan er een blindering-
scherm op het hek geplaatst 
worden, zodat het zicht ontnomen 
wordt. Deze schermen kunnen ook 
bedrukt worden met reclame.

De FenceBox is een totaaloplossing 
voor zowel tijdelijk als permanent 
gebruik. Het systeem bestaat uit een 
metalen box met daarin 50 meter 
hekwerk dat kan worden uitgerold.

De voet van deze metalen box
bestaat uit een betonnen fundatie. 
Dit is essentieel om de gewenste 
stabiliteit te waarborgen.
Een van de grootste voordelen van 
de FenceBox is dat twee personen 
zeer gemakkelijk en binnen enkele 
minuten het tijdelijke hekwerk 
kunnen installeren.

De FenceBox is een innovatie.

Bij regelmatig gebruik worden de 
staanders in een permanent 
verzonken behuizing in de grond 
geplaatst. Als de FenceBox tijdelijk 
gebruikt wordt, zijn de staanders 
met grondplaten uitgevoerd. Alle 
staanders worden na gebruik in de 
FenceBox opgeborgen.

FenceBox



Kortom de voordelen!!

• Twee personen kunnen een FenceBox met 50 meter hekwerk plaatsen en
verwijderen binnen enkele minuten, zonder daarvoor een grote lichamelijke 
inspanning te verrichten.

• De route van het hekwerk is vrij te bepalen en aanpasbaar aan iedere situatie.
• Het eindstuk van het hekwerk is overal tegen aan te plaatsen, bijvoorbeeld 

gebouwen, zuilen, of ander hekwerken enz.
• Door het combineren van meerdere FenceBox is het mogelijk een “eindeloos 

hekwerk” te creëren.
• Na gebruik is het hekwerk simpel op te rollen in de FenceBox door middel van 

een hendel.
• De FenceBox is zeer ruimtebesparend op te slaan op een oppervlakte

van 1.3 m2.
• Het aanbrengen van reclame-uitingen en blinderingschermen is probleemloos 

mogelijk via bevestiging aan het hekwerk.
• Alle onderdelen van het systeem worden na gebruik in de FenceBox

opgeslagen.

Indien u meer informatie wenst,
kunt u contact met ons opnemen
via onderstaande telefoonnummers.

Tevens verwijzen wij u graag
naar onze website:
www.fencebox.nl 

De FenceBox
is een product van:

First Trade Group
Herman Gorterhof 114
1422 JS Uithoorn
M:  +31 (0)6 53 62 61 08
M:  +31 (0)6 46 19 81 33
E: info@FT-Group.nl

FenceBox


