Beveiligingshekwerk
LAGE AFRASTERING

• Solide

• Onopvallend

• Representatief

Een zwaar uitgevoerd beveiligingssysteem ideaal voor garagebedrijven en autodealers ter voorkoming van autodiefstal.
Het systeem is publieksvriendelijk en is opgebouwd uit zware staanders en een zware bovenbuis. De stabiliteit van het
systeem wordt gewaarborgd door de lengte van de staander (900mm) en het aanstorten van de staander met beton. Het
beveiligingshekwerk is een goede beveiliging en houdt terreinen erg toegankelijk, zowel fysiek als visueel. Met dit hekwerk
wordt onder andere ongeoorloofd in- en uitrijden op terreinen voorkomen en het beschermt showrooms en etalages
tegen ramkraken. Dit hekwerk is er in twee uitvoeringen: een lichte en een zware constructie. Een verschil tussen de vier
uitvoeringen zit in de diameter en profiel van de staanders. In de lichte versie is die Ø76 en 80 x 80 mm. In de zware
uitvoering is die Ø89 en 100 x 100 mm.

Toepassingen: garagebedrijven • showrooms • parkeerterreinen
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Beveiligingshekwerk
LAGE AFRASTERING

Matentabel
Uitvoering

Hoogte

Staander

Bovenbuis

h.o.h. staander

Lengte Staander

Licht

600

Ø 76

Ø 60,3

1500 of 2000

1400

Zwaar

600

Ø 89

Ø 60,3

1500 of 2000

1400

Licht

600

80 x 80

Ø 60,3

1500 of 2000

1400

Zwaar

600

100 x 100

Ø 60,3

1500 of 2000

1400

Alle maten in mm.

Technische specificaties

• De staanders zijn voorzien van een boorgat voor de doorvoer van de bovenligger
• De staanders zijn voorzien van een aluminium afdekkap
• Borging bovenbuis d.m.v. aluminium ring

Opening

• Bij openingen kunnen schuifbuisconstructies worden toegepast. Stalen schuifbuis die door middel van nylon geleidebussen in buisligger schuif.

Kleurstellingen

Het hekwerk wordt standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461.
De volgende kleuren zijn mogelijk:
RAL 6005
mosgroen

RAL 6009
dennengroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005
zwart

RAL 9010
helderwit

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating
elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Optie

• Staanders voorzien van een voetplaat
• Andere hoogtes en diameter staander en bovenbuis

Uw dealer:

Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

HEKWERKLAND
Legert 3, 5866 CG Swolgen
T 06 46 38 05 61
F 0478 69 00 12
E info@hekwerkland.nl
www.hekwerkland.nl

