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Customer case - Gemeente Amsterdam

‘Bestaand hekwerk
gecombineerd met de
moderne iGate van Heras’
Om het terrein van een gemeentewerf in Amsterdam te beschermen
tegen onbevoegden is een iGate van Heras geïnstalleerd.

Uitdaging

in- en uitgaande verkeer snel en

‘Op de gemeentewerf rijden dagelijks

gecontroleerd toegang verleend. Harold Kijk

onderhoudswagens van de Gemeente

in de Vegt, verkoopadviseur van Heras:

Amsterdam. Dit betekent dus veel in en

‘Er zijn tevens aanpassingen gemaakt in het

uitgaand verkeer op het terrein’, aldus Wouter

bestaande hekwerk en de structuur

van Druten, Werfbeheerder. Omdat de huidige

daarvan. Ook over de kleursamenstelling en

poort erg zwaar is en al meerdere malen

het logo van Amsterdam is goed nagedacht.’

gebreken vertoonde, is men op zoek gegaan
naar een passende nieuwe oplossing voor

Resultaat

deze locatie. Hierbij moest men het

Het resultaat is een design poort met een

bestaande hekwerk met de nieuwe oplossing

gebruikersvriendelijke en vooral veilige

laten samen vloeien. Hierbij wilden men het

bediening. Deze is mooi geïntegreerd met

bestaande hekwerk, dat destijds is ont

het bestaande hekwerk. De combinatie met

worpen door een architect, laten

de slagboom en de extra Delta poort aan de

samenvloeien met de nieuwe oplossing.

achterkant van het terrein zorgen voor een

Oplossing

perfecte doorstroom van het verkeer.
Wouter: ’’De afronding van het project is erg

Op basis van het advies is er gekozen voor

netjes geweest en de uitleg van de

een lichtgewicht aluminium iGate. De iGate

bediening is erg zorgvuldig gedaan door de

is een vrijdragende schuifpoort welke garant

monteurs van Heras.’’

staat voor degelijkheid en duurzaamheid.
Door de combinatie van het bestaande

Kom in contact: heras.nl/advies

hekwerk met een slagboom wordt het vele

Lees meer: heras.nl/referenties
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Experts in perimeter protection
Samen ontwerpen, fabriceren, installeren en onderhouden wij oplossingen passend bij
iedere sector en situatie. Onze perimeter protection oplossingen bestaan uit een combi
natie van onze producten en diensten. Deze oplossingen bevatten onze hekwerken,
toegang & controle en detectieproducten samen met projectmanagement, systeeminte
gratie, installatie, inbedrijfstellings- en onderhoudsdiensten. Ons doel is om erkend te
worden als premium perimeter protection merk in Europa, door middel van onze betrouw
baarheid, betrokkenheid en deskundigheid.
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