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Welkom bij BPC
BPC is opgericht in 1977, en is een gevestigd Brits producent van verzinkte en roestvrij 
stalen bouwonderdelen. Wij bieden een hoogwaardige productreeks tegen scherpe prijzen 
en uitstekende service.

Onderdeel van de Vista Group
De Vista Group is de grootste onafhankelijke producent van metaalbewerkingsproducten 
in het Verenigd Koninkrijk. Onze merken zijn 2018 samengegaan door de fusie van Vista 
Engineering, BPC Fixings en GA Fixings, en delen de gemeenschappelijke waarden van 
bewezen producten, betrouwbare ondersteuning en scherpe prijzen. 

Wij leggen ons toe op de voortdurende ontwikkeling van onze producten, mensen 
en processen. Onze producten en Britse faciliteiten zijn gecertificeerd conform de 
allerhoogste niveaus zodat u zeker weet dat u het allerbeste kiest voor uw bouwproject.

✔ BPC IS EEN ISO 9001:2015 
BEDRIJF CERTIFICAATNR. 
18663-QMS-001

✔ BS EN 10346:2015  
VOORVERZINKT STAAL

✔ BS EN 10088-2  
ROESTVRIJ STAAL

In de huidige markt heeft u 
een merk nodig dat bewezen 
producten, betrouwbare 
ondersteuning en scherpe 
prijzen biedt.
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Bewezen producten
Onze producten voor tuinaanleg vormen slechts een klein onderdeel van de veel 
bredere keuze uit hoogwaardige producten van Vista Group, ontwikkeld om te 
voldoen aan de veeleisende specificaties van de huidige bouwsector. Al meer dan 
40 jaar onderzoeken we nieuwe productiemethoden en verbeteren we bestaande om 
een superieur product te leveren aan onze klanten en effectiever aan hun behoeften 
te voldoen.

En door te investeren in personeel, machines en bedrijfsruimten op onze vier Britse 
locaties, kunnen we de efficiëntie vergroten en de kosten verlagen, en tegelijkertijd 
de hoogst mogelijke standaards behouden. Onze ISO 9001-certificering is uw 
kwaliteitsgarantie in ons productieproces, van het hoogwaardige staal dat onze 
fabriek binnenkomt tot de hoogwaardige eindproducten, waarvan velen het BBA-
keurmerk dragen, die hem weer verlaten.

Betrouwbare ondersteuning
Sterke, ondersteunende relaties hebben altijd de basis gevormd van ons bedrijf. 
Zo ontwikkelen wij een duidelijk begrip van wat onze klanten nodig hebben en 
hoe we nauw met hen samen kunnen werken om aan hun behoeften te voldoen. 
Ons vriendelijke, vakkundige klantenserviceteam staat klaar om uw vragen te 
beantwoorden en te zorgen dat u de producten ontvangt die u nodig heeft, waar en 
wanneer u ze nodig heeft.

Met een groot magazijn voor voorraad en een snel, betrouwbaar leveringsnetwerk 
kunnen we combinatieladingen van producten aanbieden waar die nodig zijn, op 
ieder gewenst moment. We bieden ook een volledige technische ontwerpdienst voor 
producten als verbindingsprofielen en metselwerkondersteuning.

Scherpe prijzen
Omdat we efficiënter zijn in onze aanpak van productontwerp, productie, service, 
verpakkingen en distributie kunnen we concurrerender in met onze prijzen. Dat komt 
omdat we de voordelen die uit grootschalige besparingen en efficiëntere activiteiten 
in alle onderdelen van ons bedrijf doorgeven. Allemaal met het doel om onze 
handelaars betere marges te bieden en bouwers en aannemers nog meer waar voor 
hun geld te bieden.
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PowaPost® Omheiningsproducten
De PowaPost®-reeks paalhouders, ontwikkeld voor het eenvoudig en snel oprichten van hekken, priëlen, pergola's en 

andere tuinstructuren, bieden sterke ankers voor houten palen en zijn geproduceerd van gelast zacht staal voor zware 

toepassingen en gepoedercoat na fabricage.

Omheiningsproducten

DPS 
Drive-in paalhouders met punt
Voordelen van gebruik van PowaPost® paalondersteuning
• PowaPost® is kosteneffectief – maakt gebruik van kortere palen 

en geen beton benodigd.
• PowaPost® bespaart u tijd en inspanning – niet graven en snelle, 

eenvoudige installatie.
• PowaPost®-ontwerp – beschermt hout tegen water-, schimmel- en 

insectenschade.
• Gepoedercoat.

Installatie
Geschikt voor de meest grondcondities. Plaats de paal in de grond 
met behulp van de meegeleverde PowaPost®-hamer. De paal met 
vier vinnen is ontwikkeld voor eenvoudige plaatsing met minimaal 
draaien, en stevige verankering in de grond.

De Twin Bolt-inrichting spant zich mechanisch om de paal, zodat 
beschadigde of rotte palen eenvoudig verwijderd kunnen worden.

Code Formaat Paallengte Aantal verpakk.
DPS/50/600* 50 x 50 mm 450 mm 8
DPS/75/600* 75 x 75 mm 450 mm 8
DPS/75/750* 75 x 75 mm 600 mm 8
DPS/100/750* 100 x 100 mm 600 mm 8

* Productcode verwijst naar algehele lengte van product, dat wil 
zeggen 450 mm paal plus 150 mm schoen = 600 code.
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DT 
Hamergereedschap
Dit robuuste, universele gereedschap is ontwikkeld voor de plaatsing 
van paalhouders, ter bescherming van de schoen terwijl die in de grond 
gehamerd wordt. De PowaPost® hamer dient altijd gebruikt te worden 
voor de plaatsing van paalhouders.

Code Formaat Aantal verpakk.
DT/50 50 x 50 mm 20

DT/75 75 x 75 mm 20

DT/75 is ook geschikt voor palen van 100 x 100 mm 

G/DPS 
Verzinkte drive-in paalhouders met punt
De Twin Bolt-inrichting spant zich mechanisch om de paal, zodat 
beschadigde of rotte palen eenvoudig verwijderd kunnen worden.

• Thermisch verzinkt na productie voor superieure corrosiebestendigheid.
• Ideaal geschikt voor kustgebieden.

Installatie
Geschikt voor de meest grondcondities. Plaats de paal in de grond met 
behulp van de meegeleverde PowaPost®-hamer. De paal met vier vinnen 
is ontwikkeld voor eenvoudige plaatsing met minimaal draaien, en stevige 
verankering in de grond.

Code Formaat Paallengte Aantal verpakk.
G/DPS/75/2PK 75 x 75 mm 600 2 ST
G/DPS/100/2PK 100 x 100 mm 600 2 ST

EASYDPS 
EasyGrip drive-in paalhouder met punt
Het EasyGrip-ontwerp houdt de houten paal in een stevig wigpositie zonder 
dat hiervoor bevestigingsmateriaal nodig is.

Installatie
Geschikt voor de meest grondcondities. Plaats de paal in de grond met 
behulp van de meegeleverde PowaPost®-hamer. De paal met vier vinnen 
is ontwikkeld voor eenvoudige plaatsing met minimaal draaien, en stevige 
verankering in de grond.

Code Formaat Paallengte Aantal verpakk.
EASYDPS/50/600 50 x 50 mm 450 mm 8
EASYDPS/75/750 75 x 75 mm 600 mm 8
EASYDPS/100/750 100 x 100 mm 600 mm 8

Omheiningsproducten

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 2

NIEUW
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PS1 
Paalhouder met opschroefmontage  
De PowaPost® paalhouder met opschroefmontage is 
bedoeld voor gebruik wanneer palen op een bestaande 
harde ondergrond geplaatst moeten worden, zoals een 
betonnen of houten ondergrond. Ideaal voor gebruik bij 
het bouwen van carports, pergola's, hekken en terrassen.

Code Formaat paal Aantal verpakk.
PS1/50 50 x 50 mm 6
PS1/60 60 x 60 mm 6
PS1/75 75 x 75 mm 6
PS1/90 90 x 90 mm 6
PS1/100 100 x 100 mm 6

G/PS1 
Verzinkte paalhouder met 
opschroefmontage
De PowaPost® paalhouder met opschroefmontage is 
bedoeld voor gebruik wanneer palen op een bestaande 
harde ondergrond geplaatst moeten worden, zoals een 
betonnen of houten ondergrond. Thermisch verzinkt na 
productie voor superieure corrosiebestendigheid. Ideaal 
geschikt voor kustgebieden.

Code Formaat paal Aantal verpakk.
G/PS1/75/2PK 75 x 75 mm 2 ST
G/PS1/100/2PK 100 x 100 mm 2 ST

FPS1 
Paalhouder met opschroefmontage vlak 
De vlakke paalhouder met opschroefmontage is in het 
bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een paal 
tegen een vlakke ondergrond of op een bestaande muur 
geplaatst moet worden, of langs de rand van een patio of 
een houten terras.

Code Formaat paal Aantal verpakk.
FPS1/50 50 x 50 mm 6
FPS1/75 75 x 75 mm 6
FPS1/100 100 x 0 mm 6

EASYPS1 
Paalhouder met opschroefmontage 
(EasyGrip)
De PowaPost® EasyGrip paalhouder met 
opschroefmontage beschikt over een wiggrip 
waarmee snelle en eenvoudige installatie zonder 
bevestigingsbouten mogelijk is

Code Formaat paal Aantal verpakk.
EASYPS1/50 50 x 50 mm 6
EASYPS1/75 75 x 75 mm 6
EASYPS1/100 100 x 100 mm 6
EASYPS1/150 150 x 150 mm 6

Omheiningsproducten

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 2

NIEUW
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PEX 
Paalverlengstuk
Het PowaPost® paalverlengstuk is een in één deel gelast 
stuk van 180 mm lang, waarmee een houten paal van 75 of 
100 mm eenvoudig verlengd kan worden, zodat decoratieve 
panelen of hekwerken gemakkelijk geplaatst kunnen worden.

Code Formaat paal Aantal verpakk.
PEX/75 75 x 75 mm 6
PEX/100 100 x 100 mm 6

PEB 
Paalverlengstuk beugel
Verzinkte beugel (70 x 70 x 180 mm lang) voor het verlengen 
van houten palen. Gebruik 2 beugels om 70 x 70 mm te 
verlengen tot een paal van 150 x 150 mm. Gebruik 4 beugels 
voor alles wat langer moet worden.

Code  Aantal verpakk.
PEB180  50

PS3 
Paalsteun
Gelaste beugel (75 x 75 mm met basis van 220 mm), 
ontwikkeld voor gebruik in beton. Voor het bevestigen van 
dwarsliggers, palen voor priëlen, carports en overkappingen. 
Niet geschikt voor hekwerk.

Code Formaat paal Aantal verpakk.
PS3/75 75 x 75 mm 12

RS 
Paal reparatiepunt
De PowaPost® paalreparatiepunt is een stevig gelaste schoen 
die een eenvoudige oplossing biedt voor gebroken of verrotte 
houten palen die in beton geplaatst zijn. De paalreparatiepunt, 
ideaal voor het repareren van stormschade aan een hek, is snel 
geïnstalleerd en het is niet nodig om het bestaande beton te 
verwijderen. Ook is het niet nodig om te graven of extra beton 
te storten.

Code Formaat paal Aantal verpakk.
RS/75 75 x 75 mm 6
RS/100 100 x 100 mm 6

PS2
Paalschoen met betonanker 
Ontwikkeld voor gebruik bij grondcondities die 
ongeschikt zijn voor het inhameren van paalhouders.

 
Code Formaat paal Aantal doos
PS2/75 75 x 75 mm 6
PS2/100 100 x 100 mm 6

Omheiningsproducten
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PPC 
Plastic paalkappen
Een decoratieve en functionele kap die hek- 
of terraspalen beschermt tegen schade door 
weersinvloeden. (10 x 10 Polyzakken)

Code Formaat paal Aantal verpakk. 
PPC/75/10PK voor palen van 75 x 75 mm 10 x 10 ST

ARB 
Balkbeugels driehoek
Deze verzinkte beugel is voor gebruik met fijnbezaagde 
planken voor het bevestigen van driehoekige balken aan 
palen. De ARB 285 heeft een puntvormig uiteinde.

Code Formaat Aantal verpakk. 
ARB/100 100 mm 100
ARB/225 225 mm 100
ARB/285 285 mm 100
ARB/300 300 mm 100

PC2 
Metalen paalkap rond
Een decoratieve en functionele ronde kap die 
hek- of terraspalen beschermt tegen schade door 
weersinvloeden.
Verkrijgbaar in bruin en zilver.

Code Formaat paal Aantal verpakk. 
PC2B/75/2PK 75 x 75 mm 10 x 2 ST
PC2B/100/2PK 100 x 100 mm 10 x 2 ST
PC2S/75/2PK 75 x 75 mm 10 x 2 ST
PC2S/100/2PK 100 x 100 mm 10 x 2 ST

PC1 
Metalen paalkap piramide
Een decoratieve en functionele kap in piramidevorm 
die hek- of terraspalen beschermt tegen schade door 
weersinvloeden.
Verkrijgbaar in bruin en zilver.

Code Formaat paal Aantal verpakk. 
PC1B/75/4PK 75 x 75 mm 10 x 4 ST
PC1B/100/4PK 100 x 100 mm 10 x 4 ST
PC1S/75/4PK 75 x 75 mm 10 x 4 ST
PC1S/100/4PK 100 x 100 mm 10 x 4 ST 

MARB 
Balkbeugel insteek
Gebruikt voor het bevestigen van balken tussen 
betonnen palen. Ontwikkeld om in een insteekopening 
in betonnen hekpalen te steken. Kan met spijkers of 
schroeven aan de houten dwarsbalk bevestigd worden.

Code  Aantal doos 
MARB  50

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 10

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 4

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 2

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 8

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 4

NIEUW

NIEUW
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PC 
Paneelklem
Een verzinkte bevestiging die gebruikt wordt voor het 
bevestigen van hekpanelen aan palen, om het risico 
op beschadigingen aan het hout door spijkers te 
verminderen.

Code Formaat Aantal verpakk. 
PC/32 32mm 100
PC/38 38mm 100
PC/44 44mm 100
PC/50 50mm 100

CB 
Hoekbeugelpakket
Een retailpakket met vier stevige, thermisch verzinkte 
beugels en alle benodigde bevestigingsmateriaal. Deze 
beugels zijn te gebruiken voor het maken van verhoogde 
tuinbedden met houten platen van iedere dikte of voor 
het verstevigen van hoeken in een algemene constructie 
van hout.

Code Formaat Aantal verpakk. 
CB/200 60 x 60 x 200 mm 20 pakketten

GBC 
Klem onderplaat
Een verzinkte beugel voor het bevestigen van 
onderplaten aan hekwerkpalen.

Code Formaat Aantal verpakk. 
GBC/25x150 25 x 150 mm 50
GBC/50x150 50 x 150 mm 50
GBC/50x225 50 x 225 mm 50

2PINCLEAT 
Tweepens schoenplaat
Een thermisch verzinkt gelaste beugel die wordt gebruikt 
voor het bevestigen van betonnen onderplaten aan 
betonnen hekwerkpalen.

Code Formaat Aantal verpakk. 
2PINCLEAT/2PK Universeel 50 x 2 ST

KRB 
Balkbeugels knie
Een verzinkte bevestiging die gebruikt wordt voor het 
bevestigen van kniebeugels aan palen, om het risico 
op beschadigingen aan het hout door spijkers te 
verminderen.
Worden eenmaal gebogen geleverd.

Code Formaat Aantal verpakk. 
KRB/75 500 x 75 mm 50
KRB/100 475 x 100 mm 50

Ook verkrijgbaar in  
RETAILPAKKETTEN

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 16

NIEUW

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 2

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 2
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PB1 
Terrasbevestigingsschoen
Een vast te schroeven schoen voor het installeren voor 
terraspalen op een bestaande betonnen ondergrond

Code Formaat paal Aantal doos 
PB1/100 100 x 100 mm 10

Terrasproducten

DC
Terrasklemmen
Een onzichtbare manier om houten terrasplaten op 
de verbindingsbalken te bevestigen. Eenvoudig te 
bevestigen als te zien, voor een stevige bevestiging 

zonder schroeven.

Code  Aantal doos 
DC/100  10 x 100 ST

PB2 
Terrasbevestigingsschoen
Een stevige schoen van 3 mm dik, ontwikkeld voor het 
bevestigen van palen in nieuw beton.

Code Formaat paal Aantal doos 
PB2/100 100 x 100 mm 10

DC/AB40 
Hoekbeugel (DUBBELE COATING)
Gemaakt van verzinkt zacht staal van 40 x 3mm, 
gepoedercoat na productie voor superieure 
corrosiebescherming met dubbele coating.

Code Formaat Aantal verpakk. 
DC/AB40/45X45  45 x 45 mm 100
DC/AB40/90X45  90 x 45 mm 100
DC/AB40/90X90  90 x 90 mm 100
DC/AB40/180F 180 mm plat  100

180 mm plat

90 x 45 mm

90 x 90 mm

45 x 45 mm

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 100
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DC/MTH 
Dwarsbalkhanger (DUBBELE COATING)
Dwarsbalkhanger hout op hout ter ondersteuning 
van 47 mm brede dwarsbalken van 100 tot 
150 mm in diepte. Gemaakt van 2 mm dik verzinkt 
staal, gepoedercoat na productie voor superieure 
corrosiebescherming met dubbele coating.

Code  Aantal doos 
DC/MTH/240/47   50

DC/L 
'L'-beugel
Gemaakt van 2,5mm dik verzinkt staal, gepoedercoat 
na productie voor superieure corrosiebescherming met 
dubbele coating.

Code  Aantal doos 
DC/L150  50

DC/T 
'T'-beugel
Gemaakt van 2,0mm dik verzinkt staal, gepoedercoat 
na productie voor superieure corrosiebescherming met 
dubbele coating.

Code  Aantal doos 
DC/T150  50

DC/MPC 
Multifunctionele verbinding
Een multifunctionele verbinding ontwikkeld om op locatie 
te buigen, aangepast aan vele verschillende mogelijkheden 
voor het verbinden van hout op hout. Gemaakt van 1,5 mm 
verzinkt staal, gepoedercoat na productie voor superieure 
corrosiebescherming met dubbele coating.

Code  Aantal doos 
DC/MPC/40X40   100

DC/WC 
Houtverbinding
Een stevige beugel met sleuf, gemaakt van 3 mm 
dik verzinkt staal. Gepoedercoat voor superieur 
corrosiebescherming met dubbele coating.

Code  Aantal doos 
DC/WC/85X40   100

150 mm.

150 mm.

37 mm.

90 mm.

75 mm.
40 mm.

85 mm.

40 mm.
40 mm.

90 mm.

37 mm.

45 mm.

150 mm.
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ARSB
Steunbeugel driehoekige dwarsbalken 
Geschikt voor het bevestigen van driehoekige balken aan houten palen 
tijdens het bouwen van een nieuwe omheining. Bevestigd aan de paal 
met behulp van schroeven en/of kraagschroeven/bouten.

Code  Aantal verpakk. 
ARSB/RH/50PK  50
ARSB/LH/50PK  50

ZC
Z-klem
Een verzinkte klem voor het bevestigen van hek- of trellispanelen 
op houten palen. Een alternatief voor ‘U-vormige’ klemmen. 8 per 
hekpaneel gebruiken.

Code  Aantal verpakk. 
ZC/4PK  40 x 4 ST

LRP
Lange rolpen
Een stevige verzinkte stalen pen, ontwikkeld voor het in de aarde 
bevestigen van de de houten borderrol. Plaats de pen eenvoudigweg 
in de aarde en bevestig met schroeven of spijkers via de voorgeboorde 
gaten aan het hout.

Code  Aantal verpakk. 
LRP/450  50

SEC
Bevestigingsbeugel panelen
Ontwikkeld voor het bevestigen van houten panelen aan betonnen 
palen van 10 cm. Een voordelige, eenvoudig te bevestigen beugel om 
ongewenst meenemen of diefstal te voorkomen.

Code  Aantal verpakk. 
SEC/10PK  5 x 10 ST

PGS
PowaGuard™ Gronddoekhaken
Verzinkt stalen gronddoekhaken voor het in de grond bevestigen van 
wortel/gronddoek. Geleverd in retailzakken van 50 stuks.

Code  Aantal verpakk. 
PGS/25/150/50PK  10 x 50 ST
PGS/100/150/50PK  10 x 50 ST

Diverse producten

IMG REQ

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 4

Ook verkrijgbaar in  
RETAILPAKKETTEN VAN LH & RH

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 10

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 10

Ook verkrijgbaar in  
RETAILVERPAKKINGEN VAN 50
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PowaRack™ Opbergoplossingen

PR
PowaRack™ Opbergoplossingen
PowaRack™ inhaakstellingen vormen een stevige, veelzijdige  
opbergoplossing voor thuis, kantoor of werkplaats.

PowaRack™ stellingen, gemaakt van zware gepoedercoate platen 
van zacht staal, zijn eenvoudig in elkaar te klikken zonder dat 
hiervoor bouten of bevestigingsmateriaal nodig zijn. De planken 
zijn gemaakt van hoog densiteit hout voor extra stevigheid en 
duurzaamheid.

Geleverd in een aantrekkelijke retail display box, compleet met 
volledige montage-instructies voor alle producten, samen met 
vloerbeschermers en eindkappen voor de bovenkant.

Code Planken Breedte Diepte Hoogte 
PR2/45A 2 900 mm 450 mm 900 mm
PR3/45B 3 900 mm 450 mm 900 mm
PR5/45AB 5 900 mm 450 mm 1800 mm

PowaRack™ Inhaakstelling
PowaRack™ inhaakstellingen zijn verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen en zijn verpakt met flexibiliteit als uitgangspunt. 
Onze eenheid met 5 planken wordt geleverd in twee retail 
display boxen, die individueel of als optie met 2 of 3 planken 
gekocht kunnen worden, of samengevoegd om een eenheid 
met 5 planken te creëren. Naast volledige montage-instructies 
in de verpakking, staan op de verpakking ook duidelijk de 
bouwmogelijkheden vermeld.

Voor deze veelzijdige inhaakstelling zijn geen moeren en 
bouten nodig en hij kan binnen een paar minuten gemonteerd 
worden met slechts een hamer. Afgewerkt met een krachtige 
poedercoating voor een soepele afwerking zonder scherpe 
randen.

• Snelle montage met enkel een rubber hamer
• Verstelbare plankhoogte
• Kan gemonteerd worden als drie verschillende eenheden
• Belastingscapaciteit 265 kg uniform verdeelde last per plank
• Stevige planken van 9 mm vezelplaat
• Dezelfde dag uit voorraad leverbaar
• Uitstekende informatie op displayverpakking

Opbergoplossingen 13

Ook verkrijgbaar in  
RETAILPAKKETTEN
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CUBE
PowaPost® vierkante schanskorf
Een verzinkte gaaskubus voor tuinaanleg, gemaakt van 
gaas van 50 mm x 50 mm met een diameter van 3 mm, 
thermisch verzinkt voor superieure duurzaamheid en 
bescherming tegen corrosie.
Gebruik PowaPost® vierkante schanskorven binnen en 
buiten voor het aanleggen van:
• Terrassen en tuinen
• Vijvers en waterpartijen
• Verhoogde tuinbedden en wanden
• Zitgelegenheid tuin en patio
• Tafels en banken
De PowaPost® vierkante schanskorf is een snel en 
eenvoudig te gebruiken blok, geschikt voor vele 
tuintoepassingen en daarnaast ook ideaal voor het 
creëren van stijlvolle voorzieningen, zowel binnen als 
buiten.
Wees creatief 
De PowaPost® vierkante schanskorf dient gevuld 
te worden met decoratieve stenen of keien voor 
tuintoepassingen, maar voor creatievere en artistieke 
toepassingen kunt u het eens proberen met blokken 
hout, plastic flessen, glazen potten of geschilderde 
stenen.

Verkrijgbaar in vier standaardformaten, 1 kubus per 
binnenverpakking, inclusief alle bevestigingen en montage-
instructies.

Code Afmetingen Aantal verpakk.
CUBE/3030 300 x 300 x 300 mm 1
CUBE/3060 300 x 300 x 600 mm 1
CUBE/4545 450 x 450 x 450 mm 1
CUBE/4560 450 x 450 x 600 mm 1

PowaPost® vierkante schanskorf

CUBE4545 CUBE4560CUBE3060

CUBE3030

Schanskorven

Ook verkrijgbaar in  
RETAILPAKKETTEN
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PowaPost® hekken

GATE/AVON
PowaPost® hek Avon

Niets is zo mooi voor een huis als een 
splinternieuw hek in een stevige, elegante zwarte 
afwerking. De Avon-hekken van PowaPost® zijn 
eenvoudig te installeren (we voegen zelfs alle 
scharnieren en klinkbevestigingsmateriaal toe – 
ook verkrijgbaar in een afzonderlijk pakket) en 
ze zijn gefosfateerd en volledig afgewerkt in een 
zwart glanzende poedercoating.

Geschikt voor een opening van 900 mm.
De afmetingen van het hek zijn 838 mm  
breed x 910 mm hoog.

Plaats voor een grotere opening eenvoudigweg 
zwart geverfde, houten delen aan één of beide 
zijden van het hek.

Eenvoudig te installeren
• Scharnieren en klinkbevestiging meegeleverd
• Stevig gelaste stalen constructie
• Gefosfateerd en zwart glanzende poedercoating
• Prachtige uitstraling - in ieder seizoen
• Kan naar links en rechts openend geplaatst 

worden
• Geleverd in grote retailverpakking gereed voor 

verzending.

GATE/SURREY
PowaPost® hek Surrey

Niets is zo mooi voor een huis als een 
splinternieuw hek in een stevige, elegante zwarte 
afwerking. De Surrey-hekken van PowaPost® zijn 
eenvoudig te installeren (we voegen zelfs alle 
scharnieren en klinkbevestigingsmateriaal toe – 
ook verkrijgbaar in een afzonderlijk pakket) en 
ze zijn gefosfateerd en volledig afgewerkt in een 
zwart glanzende poedercoating.

Geschikt voor een opening van 900 mm.
De afmetingen van het hek zijn  
838 mm breed x 1090mm hoog.

Plaats voor een grotere opening eenvoudigweg 
zwart geverfde, houten delen aan één of beide 
zijden van het hek.

Eenvoudig te installeren
• Scharnieren en klinkbevestiging meegeleverd
• Stevig gelaste stalen constructie
• Gefosfateerd en zwart glanzende poedercoating
• Prachtige uitstraling - in ieder seizoen
• Kan naar links en rechts openend geplaatst 

worden
•  Geleverd in grote retailverpakking gereed voor 

verzending.

GATE/HAMBLE
PowaPost® hek Hamble

Niets is zo mooi voor een huis als een 
splinternieuw hek in een stevige, elegante zwarte 
afwerking. De Hamble-hekken van PowaPost® 
zijn eenvoudig te installeren (we voegen zelfs alle 
scharnieren en klinkbevestigingsmateriaal toe – 
ook verkrijgbaar in een afzonderlijk pakket) en 
ze zijn gefosfateerd en volledig afgewerkt in een 
zwart glanzende poedercoating.

Geschikt voor een opening van 900 mm.
De afmetingen van het hek zijn  
838 mm breed x 1030mm hoog.

Plaats voor een grotere opening eenvoudigweg 
zwart geverfde, houten delen aan één of beide 
zijden van het hek.

Eenvoudig te installeren
• Scharnieren en klinkbevestiging meegeleverd
• Stevig gelaste stalen constructie
• Gefosfateerd en zwart glanzende poedercoating
• Prachtige uitstraling - in ieder seizoen
• Kan naar links en rechts openend geplaatst 

worden
•  Geleverd in grote retailverpakking gereed voor 

verzending.

Hekken 15

Ook verkrijgbaar in  
RETAILPAKKETTEN

Ook verkrijgbaar in  
RETAILPAKKETTEN

Ook verkrijgbaar in  
RETAILPAKKETTEN
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Neem contact met ons op over onze andere productgroepen of om een catalogus 
aan te vragen.

Alle illustraties, technische informatie, beschrijvingen, Britse en Europese opgenomen in deze publicatie 

dienen slechts ter richtlijn en vormen geen ‘verkoop door beschrijving'. Alle informatie is ten tijde van ter 

perse gaan correct (september 2020). Het bedrijf streeft een beleid van voortdurende productontwikkeling na 

en de informatie in deze publicatie is daarom onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging. 

Alle vermelde afmetingen zijn nominaal. Updates worden niet automatisch uitgegeven. De informatie is niet 

bedoeld als hebbende enig juridisch effect, noch door advies, representatie of garantie (uitdrukkelijk of 

impliciet). We accepteren geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook (in de mate waarin wettelijk 

toegestaan) als u vertrouwen stelt in deze publicatie en u doet dat dan ook op eigen risico. 

Neem contact op met ons hoofdkantoor als u technische vragen heeft.  ©BPC Building Products Ltd 2020.

Beschikbaar op:

BPC Building Products Ltd.

Flanshaw Way

Wakefield

WF2 9LP Groot-Brittannië

Tel: +44 (0)1924 364794

Fax: +44 (0)1924 373846

internet: www.bpcfixings.com

e-mail: sales@bpcfixings.com

Hoofdkantoor

Vista Engineering Limited

Carr Brook Works 

Elnor Lane 

Whaley Bridge

High Peak SK23 7JN Groot-Brittannië

Tel: Sales: +44 (0) 1663 736700

Fax: +44 (0) 1663 733232

internet: www.vistaeng.co.uk

e-mail: sales@vistaeng.co.uk
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