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Spijlenhekwerk is robuust
Voor een representatieve uitstraling is er het traditionele spijlenhekwerk. Verkrijgbaar
in 2 verschillende hoofdvarianten, te weten met wel- of niet-doorstekende spijlen. De
spijlenafstand is aan te passen aan uw wensen en eisen. Dit hekwerk is zeer geschikt
voor beveiliging van erfgrenzen, bedrijfsterreinen, speelplaatsen, kinderdagverblijven,
etcetera. Spijlenpoorten zijn overigens ook in combinatie met andere typen hekwerk
fraai toe te passen.

Afhankelijk van de ondergrond worden de staanders geheid in ongeroerde grond
(eventueel met een stabilisatieplaat), 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.

Spijlenhekwerk

Variant 1: Standaard spijlenhekwerk

Variant 2: Orion hekwerk met ronde spijlen

Spijlenhekwerk
Technische specificaties behorend bij variant 1 & 2:
1

hoogte (mm)

2

boven- / onderkoker

3

Ø spijlen

4

h.o.h. spijlen

5

staander

6

h.o.h. staanders (mm)

1000

1250

1500

1800

2000

2500

50 x 25 x 2

50 x 25 x 2

50 x 25 x 2

50 x 25 x 2

50 x 25 x 2

50 x 25 x 2

26

26

26

26

26

26/30

100 - 120 - 150

100 - 120 - 150

100 - 120 - 150

100 - 120 - 150

100 - 120 - 150

100 - 120 - 150

Maatvoering:

Ø 60,3
60 x 60
2400

Ø 60,3
60 x 60
2400

Ø 60,3
60 x 60
2400

Ø 60,3
60 x 60
2400

Ø 60,3
60 x 60
2400

Ø 60,3
60 x 60
2400

Bovenstaande tabel betreft de standaard uitvoering. Afwijkende maten op aanvraag.
Alle maten in mm.

Hek-element:

Boven- en onderkoker voorzien van stalen lippen. Spijlenafstand kent standaard
een hart op hart maat van 150 mm. Tegen een meerprijs kan een hart op hart van 100
mm of 120 mm geleverd worden.

Standaard spijlenhekwerk:

Hekwerk hoger dan 1500 mm wordt standaard voorzien van een puntenkam. Indien
gewenst kan daarvan worden afgeweken.

Orion ronde spijlen:

Vanaf een hoogte van 1500 mm worden de spijlen aan de bovenzijde afgeschuind
onder 45°. Hierdoor ontstaat een scherpe punt die overklimmen tegengaat. Indien
gewenst kan hiervan worden afgeweken.

Oppervlakte behandeling:

Het gehele hekwerk wordt aan de binnen- en buitenzijde 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.

Afwerking:

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

Bevestiging:

De boven- en onderkoker van spijlenhekwerk wordt voorzien van aangelaste lippen.
Bevestiging door middel van klembeugels en RVS bouten en moeren. Ook kunnen
blinde verbindingen worden toegepast.

Fundering:

Inslagstaanders, tegen meerprijs voorzien van schetsplaat of prefab betonblok of
aanstorten met beton.

Spijlenhekwerk
Variant 3: Orion hekwerk met vierkante spijlen

Technische specificaties behorend bij variant 3:
1

hoogte (mm)

2

boven- / onderkoker

3

spijlen

1000

1250

1500

1800

2000

2500

60 x 40 x 2

60 x 40 x 2

60 x 40 x 2

60 x 40 x 2

60 x 40 x 2

60 x 40 x 2

25 x 25

25 x 25

25 x 25

25 x 25

25 x 25

25 x 25

100 - 120 - 150

100 - 120 - 150

100 - 120 - 150

100 - 120 - 150

100 - 120 - 150

100 - 120 - 150

4

h.o.h. spijlen

5

staander

60 x 60

60 x 60

60 x 60

60 x 60

60 x 60

60 x 60

6

h.o.h. staanders (mm)

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Maatvoering:

Bovenstaande tabel betreft de standaard uitvoering. Afwijkende maten op aanvraag. Alle
maten in mm.

Hek-element

Spijlenafstand kent standaard een hart op hart maat van 150 mm. Tegen een meerprijs kan
een hart op hart van 100 mm of 120 mm geleverd worden. De spijlen worden overhoeks
gelast.

Spijlenpunt:

Vanaf een hoogte van 1500 mm worden de spijlen aan de bovenzijde afgeschuind onder 45°.
Hierdoor ontstaat een scherpe punt die overklimmen tegengaat. Indien gewenst kan hiervan
worden afgeweken.

Oppervlakte behandeling:

Het gehele hekwerk wordt aan de binnen- en buitenzijde 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.

Afwerking:

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

Bevestiging:

Hier worden standaard blinde verbindingen toegepast.

Fundering:

Inslagstaanders, tegen meerprijs voorzien van schetsplaat of prefab betonblok of aanstorten
met beton.
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