Uni hekwerkpaneel
Hekwerken / Staalmathekwerk

Het Uni staalmathekwerk biedt beveiliging op het hoogste

Dit staalmathekwerk is voorverzinkt en voorzien van een

niveau dankzij extra sterkte en stevigheid.

poedercoating in RAL-kleuren. De verticale staaldraden zijn
decentraal in het U-profiel gepositioneerd. Dit bemoeilijkt het

Het horizontale U-profiel ondersteunt de verticale staaldraden

overklimmen van buitenaf.

(diameter 6 mm) met een maaswijdte van 50 x 200 mm voor
optimale sterkte en stevigheid.
Beschikbaar in enkelvoudige panelen met een hoogte tot
2430 mm. De verticale systemen zijn standaard op te bouwen
tot een hoogte van 6000 mm. Elk paneel kan worden
gecombineerd met geschikte staanders (met of zonder
voetplaat) en ±200 mm verspringen bij een glooiend terrein.
Hogere hekwerken hebben een overklimbeveiliging als optie,
waarbij de verticale draden 30 mm door de bovenligger steken.

Experts in perimeter protection

• Verticale staaldraden verankerd in U-profielligger
• Panelen van 2510 mm breed met een hoogte tot
2430 mm
• Goed te combineren met Toegang & controle en
Detectieproducten
• Voorverzinkt en voorzien van poedercoating
• Mogelijkheid om verspringend te monteren
(±200 mm)

Tekeningen (afmetingen in mm)

A

A

30

2520

U-profiel

C

overklimbeveiliging
(detail)

Technische specificaties
Type

Paneelhoogte (A)

Aanbevolen lengte staander
met aangestort beton (B)

Aanbevolen lengte staander
met voetplaat (C)

Uni 80

830

1400

900

Uni 100

1030

1600

1100

Uni 120

1230

1800

1300

Uni 140

1430

2000

1500

Overklimbeveiliging

Uni 160

1630

2200 - 2400

1700

Uni 180

1830

2400 - 2600

1900



Uni 200

2030

2600 - 2800

2100





Uni 220

2230

2800 - 3000

2300



Uni 240

2430

3000 - 3200

2500



Materiaal

Volledig gelast staal

Kleur
(andere kleuren beschikbaar
op verzoek)

RAL 6005 (mosgroen)
RAL 6009 (dennengroen)
RAL 7016 (antracietgrijs)
RAL 9005 (gitzwart)

Afwerking

Voorverzinkt
Poedercoating (80 μm dik; 80 buchholz
hardheid)

Paneelbreedte

2510 mm

Diameter verticale draad

6 mm

Afstand tussen de verticale
draden

50 mm

Afmetingen horizontaal U-profiel

10/20/2 mm

Afstand tussen de horizontale
draden

200 mm

Certificeringen
• Product wordt geproduceerd conform de EN 10218-2
en EN 10223-4
• De staalkwaliteit is S235JR conform de EN 10025 norm
en thermisch verzinkt conform de EN ISO 1461 norm
• De poeder coating voldoet aan de EN 5254 norm

Bestelinformatie
Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor
de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren
• Uni hekwerkstaander
• Pallas security hekwerkstaander
• Proteus 2 draaipoort
• Detectiekabel
• Electric fence
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