Theia

Hekwerk / Spijlenhekwerk

Deze moderne en aantrekkelijke spijlenvakken zijn voorzien van

• Staanders (S) met voetplaat die op grondniveau met behulp

verticale metalen spijlen (rechthoekige profielen) die loodrecht

van chemische ankers worden vastgeschroefd op

op de boven- en onderliggers zijn vastgelast. Omdat de spijlen

voorgestorte betonvoeten

50 mm uitsteken, bemoeilijken ze het zijaanzicht voor voorbijgangers en bieden zo extra privacy. De spijlen verminderen
tevens verblinding door koplampen van passerende voertuigen.
De spijlen staan op gelijke afstand van elkaar met een opening
van 108 mm.
Spijlenvakken worden met behulp van blinde verbindingen aan
massieve vierkante staanders bevestigd voor extra veiligheid.
De staanders zijn leverbaar in standaardlengtes die aansluiten
bij de bodemgesteldheid en de installatievereisten:
• Lange staanders (L) worden in de grond ingegraven en
aangestort met beton
• Extra lange staanders (XL) worden diep de grond ingedreven
en kunnen desgewenst worden aangestort met beton

Experts in perimeter protection

• Industrieel hekwerk met modern en open karakter
• Voorbijgangers kijken minder makkelijk naar binnen
• Minder verblinding door koplampen van passerende
voertuigen
• Ontworpen voor commerciële, residentiële en
recreatieve locaties
• Klaar voor montage

(afmetingen in mm)
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Technische specificaties
Hekwerk hoogte

Paneelhoogte (A)

Lengte staander (B)

Hoogte boven bovenligger (C)

Profiel staander

1000

935

1700 (L) – 1900 (XL)

130

60x60x2

1250

1185

1900 (L) – 2150 (XL)

130

60x60x2

1500

1440

2150 (L) – 2400 (XL)

185

60x60x2

1800

1760

2650 (L) – 2800 (XL)

185

60x60x2

2000

1940

2800 (L) – 3000 (XL)

185

60x60x2

2500

2400

3350 (L) – 3500 (XL)

185

60x60x2

Materiaal

Staal

Kleur
(andere kleuren beschikbaar op
verzoek)

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

Afwerking

Voorverzinkt en voorzien van polyester
poedercoating (80 μm dik; 80 buchholz
hardheid)

Staanders hh.o.h.

2360 mm

Spijlen per paneel

20

Spijl diepte x breedte

50x10 mm

Spijl h.o.h.

118 mm

Afmeting boven- en onderliggers 2294x50x30x25x2.0 mm

Certificeringen
• De kwaliteit is S220 GD + Z275 M.A.C. conform EN 10346
• Poedercoating conform EN 5254
• Blinde verbindingen zijn op PVC gemonteerd met roestvast
stalen inbusschroef conform DIN 267-11

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

Aanbevolen toebehoren
• Draaipoort op aanvraag
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