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Dubbelstaafmat-hekwerk is ijzersterk
Dubbelstaafmat-hekwerk, ook wel rastermat-hekwerk genoemd, is een ijzersterk
en transparant hekwerk wat zeer geschikt is voor beveiliging van erfgrenzen,
bedrijfsterreinen, speelplaatsen, kinderdagverblijven, dierweiden, sportterreinen,
etcetera. De kleine maaswijdte en de doorstekende puntjes (bij matten hoger dan 1,4 m.)
maken het moeilijk om in of over dit hekwerk te klimmen. Dubbelstaafmat-hekwerk kent
een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding!

Tip: Dubbelstaafmat-hekwerk is ook goed te gebruiken als groeiwand voor klimplanten.

Afhankelijk van de ondergrond worden de staanders ingegraven of geboord en, indien
nodig, aangestort met beton. Ook kunnen de staanders worden uitgevoerd met een
voetplaat ten behoeve van bevestiging op beton of muren.

Dubbelstaafmat-hekwerk
Dubbelstaafmat-hekwerk Type RG

Doorlopende
stalen afdekstrip
40 x 5 mm.

Kunststof of
aluminium kap

Staander

* Inbusbout
m8 x 45 mm.
Aluminium
blindklinkmoer
PVC klem
(in kleur)
* Let op: inbraakveilige uitvoering d.m.v. 1-toerbouten tegen meerprijs leverbaar.

Technische specificaties:
Afmeting dubbelstaafmat:

Breedte standaard: 2500 mm. Hoogte variabel: van 600 tot 2430 mm, per 200 mm oplopend.
2 horizontale, massieve draden Ø 8 mm en daar tussen een verticale, massieve draad Ø 6 mm
(maaswijdte 50 x 200 mm). Het geheel is op elk punt gelast.

Staanders:

Kokerprofiel 60 x 40 x 2 mm. Inclusief RVS inbusbout M8 met binnenzeskant 5,5 mm
(optioneel 1- toerbouten). Hoogte afhankelijk van dubbelstaafmat: 600 mm tot 2430 mm.

Doorstekende punten:

Tot en met de hoogte van 1400 mm in uitvoering zonder punten. Vanaf een hoogte van 1600
mm uitgevoerd met doorstekende punten (30 mm en Ø 6 mm).

Oppervlakte behandeling:

De staanders worden aan de binnen- en buitenzijde thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO
1461. De dubbelstaafmatten worden rondom thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO 1461.
Tegen meerprijs kan het hekwerk worden voorzien van een polyester poedercoating volgens
NEN EN ISO 5254 in een RAL kleur naar keuze.

Kleur:

Standaard kleur Dennengroen RAL 6009 + Diepzwart RAL 9005. Tegen een meerprijs kan
elke gewenste RAL-kleur geleverd worden.

Ophanging:

Iedere 200 mm een kunststof afstandhouder (inclusief aluminium blindklinkmoer + RVS
inbusbout) en doorlopende stalen afdekstrip.

Afwerking:

De staanders worden afgewerkt met naar keuze een zwarte kunststof afdekkap, tegen
meerprijs kan worden gekozen voor een aluminium afdekkap (in de gekozen kleur gecoat).

Kindvriendelijke uitvoering:

De 30 mm doorstekende punten Ø 6 mm kunnen ook naar beneden gericht worden.
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