
XTOR netwerk is een kwalitatief hoogwaardig 
materiaal dat voor een breed scala van 
architectonische en industriële toepassingen 
wordt ingezet, waarbij duurzaamheid en 
veiligheid centraal staan. Voorbeelden 
zijn balustrades, beveiligingszones op 
vliegvelden, luxueuze afschermingen 
langs bruggen en viaducten, kunstzinnige 
installaties. Maar ook op gebieden als 
afschermingen van leefomgevingen 
van dierentuinen vind je XTOR.

Het wordt in eigen fabriek geproduceerd 
op basis van maatschetsen en ontwerpen 
waar onze installatie afdeling vaak in vroeg 
stadium bij betrokken is. Het optimaal tot 
zijn recht laten komen van een product als 
dit vergt dat de klant in het ontwerpstadium 
de aansluitmiddelen kiest waarbij dit wordt 
gerealiseerd. Het leveringsprogramma bevat 
naast volledige rvs AISI-316 uitvoering van 
zowel kabel als klemmen, de optie om 
koper-vertinde klemmen toe te passen, 
in diverse diameters en maaswijdtes.





Hoogwaardige en elegante uitstraling
Geproduceerd in eigen fabriek en in elke gewenste vorm
Elke gewenste maaswijdte en kabeldiameter
Eerste klas materialen
Professionele afwerking en installatie
Veilig en duurzaam
Advies, ontwerp, engineering, montage en onderhoud

Toepassingen zijn o.a. 
Balustrade systemen voor balkons en vides, bruggen en galerijen.
Schalmgat beveiliging voor trappen en trappenhuizen.
Afscherming verticaal voor openbare ruimte, 
parkeergarages, dierentuinen en pretparken
Afscherming horizontaal voor luchtplaatsen van 
gevangenissen en penitentiaire inrichtingen 
Afscherming anti-vandaal voor viaducten, bruggen en speeltoestellen
Dierenverblijven en volières
Kunstwerken en design-objecten

Huck Torimex heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld als 
een sterke speler op de markt van staalkabelnetten. Naast ons 
standaard programma kunnen wij elke andere gewenste maaswijdte 
produceren.  Voor de afwerking van de netten bekijken wij per project 
wat de meest gunstige en beste oplossing is. Onze standaard is 
een afwerking van volledig ronde mazen, waarbij geen losse kabels 
uitsteken of aparte klemmen aan de einden zijn toegepast. 

Een fraai en deugdelijk systeem kan alleen gerealiseerd worden 
door een combinatie van factoren. Het netwerk is hierin slechts één 
onderdeel. Een goede voorbereiding en een professionele montage 
zijn van groot belang. Onze engineers dragen zorg voor een goede 
werkvoorbereiding, onze hoog gekwalificeerde monteurs voor een 
juiste en deugdelijke uitvoering. Deze combinatie geeft stelt ons in 
staat om sterke garantievoorwaarden te kunnen aanbieden.

Bestek teksten:

Post :  GAZEN, NETTEN EN WEEFSELS
Onderwerp :  Netwerk / Netten / Kabelnet / Decoratief metaalgaas / …
Fabricaat :  Huck Torimex BV
Type :   XTOR rvs staalkabelnet,
Artikel nummer XTOR-SS MMM x d.d
SS staat voor aisi 316 klemmen, alternatief 
XTOR-CT met koper vertinde klemmen.
MMM maaswijdte in mm, d.d kabeldiameter in mm,  
afwerking ronde mazen, verticale oriëntatie
Toebehoren : Bevestigingsmiddelen rvs staalkabel Ø … mm met 
gewalste spanelementen of rvs buis Ø  ... mm of rvs rondstaaf Ø ... mm
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