
Bent u op zoek naar een kwalitatief hoogstaand 
nettensysteem?

Een fraaie uitstraling van uw balustrades, 
bruggen, balkons en vides, showrooms, 
 dierenverblijven of architectonische kooien? 

Voor een jachthaven, appartement, hotel, kantoor, 
als doorval-, trap- of schalmgat beveiliging of 
een andersoortige  afscherming?

X-Tor is een netten product van RVS staalkabel:

• Hoogwaardige en elegante uitstraling
• Op maat gemaakt
• Professionele afwerking
• Veilig en duurzaam
• Elke gewenste maaswijdte en kabeldikte
• Eersteklas materialen
• RVS of koper vertinde klemmen
• Advies, ontwerp, montage en onderhoud

Balustradesystemen - Doorvalbeveiliging 
Afschermnetten - Dierenverblijven  

sales@huck-torimex.com
Postbus 3065

2220 CB  Katwijk
Tel   071 - 409 77 00
Fax  071 - 409 77 01



X-Tor, een kwaliteitsproduct
Bent u op zoek naar een kwaliteitsproduct dat toepasbaar 
is als designbalustrade voor bruggen, balkons en 
vides? Of als afscherming van gevaarlijke locaties, als 
afscheiding van grote ruimtes of schalmgatbeveiliging 
in trappenhuizen? Of om de prachtige uitstraling van uw 
meubels of kunstobjecten te vergroten?

X-Tor is uitermate geschikt voor vele architectonische 
doeleinden, met name in de woning- en utiliteitsbouw. 
Bijvoorbeeld in hotels, kantoren, appartementen, 
parkeergarages. Vandaar dat steeds meer   architecten 
en projectontwikkelaars dit eigentijdse nettensysteem 
ontdekken. X-Tor heeft inmiddels een vooraanstaande plaats op de Nederlandse markt veroverd.

Het gebruik van eersteklas materialen, zoals roestvaststaal en/of koper vertinde klemmen, zorgt voor 
een strakke look en maakt het X-Tor nettensysteem veilig en betrouwbaar. Het is bovendien duurzaam 
zodat we 10 jaar garantie op het volledige staalkabelnet kunnen geven. Onze hoog gekwalificeerde 
monteurs zorgen voor de montage en een professionele afwerking!

Maatwerk
Huck Torimex verzorgt al jaren vakkundig maatwerk. 
Ook balusters en (trap)leuningen kunnen door Huck 
Torimex worden vervaardigd en gemonteerd. Diverse 
maaswijdtes en kabeldiktes zijn mogelijk. De montage 
kan op meerdere manieren worden afgewerkt en is 
afhankelijk van uw wensen. 
We voorzien u hierbij graag en uitgebreid van advies en 
uiteraard ontvangt u altijd een keurige offerte op maat 
voor uw project.

Maat- en Regelwerk - Balusters
De toepasbaarheid van ons balustradesysteem is bijzonder groot en kan het gecombineerd worden met 
balusters en regelwerk. Bijvoorbeeld balusters met een RVS of verzinkt buisprofiel. We hebben ook 
projecten uitgevoerd met netwerksystemen opgehangen aan houten deur- of raamkozijnen. Afhankelijk 
van binnen- of buitentoepassingen en de wensen van de klant wordt het bevestigingssysteem aan de 
balusters bevestigd.
Gelaste RVS ogen kunnen verzinkt en gecoat worden. Bovendien kunnen de ogen voorzien worden van 
een zichtloze extra kunststof coating om slijtage tussen kabel en oog te beperken.

Certificering
Het X-Tor net als balustradesysteem is getoetst aan de 
eisen van het Bouwbesluit. Daarnaast heeft Huck Torimex 
BV onder auspiciën van het Liftinstituut te Amsterdam 

generieke tests uitgevoerd op de toegepaste 
bevestigingsystematiek, door het uitvoeren van 

zandzakslingerproeven, welke tot goedkeuring 
op dat gebied hebben geleid.



Advies en ontwerp
Wij begeleiden ieder individueel 
project van advies en ontwerp tot 
eindmontage, want kwaliteit en 
klantgerichtheid staan bij ons hoog 
in het vaandel. De sterkte van een 
net is voor een groot deel afhankelijk 
van de bevestigingspunten en dat is 
per project verschillend. De sterkte  
wordt door ons beoordeeld en 
eventueel door middel van een 
slingerproef getest. Indien gewenst kunnen we voor een projectcertificering 
zorgen. Al ons maatwerk wordt conform het bouwbesluit geplaatst. 

Veiligheid
Uit veiligheids overwegingen worden de staalkabelnetten verticaal 
georiënteerd om het net ‘niet opklimbaar’ te maken. Op niet openbare 
gelegenheden is het ook mogelijk om horizontaal georiënteerd net toe 
te passen.

Fabricage
In onze fabriek zetten wij onze netten vakkundig en op maat in elkaar. 
Wij monteren de netten op locatie en afhankelijk van de grootte van het 
project kan dit één tot enkele dagen in beslag nemen. Op onze montage-
afdeling werken we voortdurend aan technische vernieuwing van onze 
RVS netten.
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DELTALON Balustradesystemen
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Balustrade Jachthaven

Numansdorp

Balustrade - Particuliere woning

Maasdam

Balustrade - Botenhuis

Zwolle

Balustrade - Thonik

Amsterdam

Trapleuning

Texel

Trapleuning - Caleidoscoop

Empel

Afscherming - Watertoren

Haarlem

Balustrade waterwoningen

Almere

Balustrade - Villa VPRO

Hilversum

Balustrade Arnhem Bouwbedrijf

Culemborg

Balustrade Nederlands paviljoen 

Expo 2000 - Hannover

Balustrade Arnhem Bouwbedrijf

Culemborg

Balustrade Getsewoud

Nieuw-Vennep

Balustrade - Woningen Ganzeneiland

Beuningen

Balustrade - Woningen Ganzeneiland

Beuningen

veiligheidsnetten en polyethy-
leen balustradenetten aan.

Of neem contact op met onze 
medewerkers voor een vrijblij- 
vende offerte en/of advies!

Vraag  onze  gratis  leaflets  over
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Balustradebrug
Rietveldpark, Nesselande
45x45x2mm

Afscheidingsnet
Vertrekhal pier H, Schiphol
40x40x1,5mm

Balustradebrug ‘Wind en Water’

Referentieprojecten

Dierenverblijf
Artis, Amsterdam
100x100x4mm

Balustrade
Las Palmas, Rotterdam
45x45x1,5mm

Balustrade
Chinese Ambassade, Den Haag
45x45x2mm

Chimpanseeverblijf
Stichting Aap, Almere
50x50x3mm

Orang-oetanverblijf
Chester Zoo, Engeland
50x50x3mm

Balkonbalustrade
Particuliere woning
45x45x2mm

Trapgatbeveiliging
Woningbouw, Utrecht
45x45x2mm

Afscheidingsnet
Vertrekhal pier H, Schiphol
40x40x1,5mm




