
• Effectief • Onopvallend • Representatief

Het plantsoenhekwerk is specifiek ontwikkeld voor de bescherming van het plantsoen in de bebouwde kom en heeft een 

onopvallende uitstraling en is publieksvriendelijk, het is opgebouwd uit staanders Ø 60  die in de grond worden geheid. 

Plantsoenhekwerk is verkrijgbaar in een standaard en zware uitvoering. Bij de zware uitvoering wordt gebruik gemaakt 

van een bovenbuis Ø 60 en bij de standaard uitvoering een bovenbuis van Ø 42. Er zijn tal van situaties waar een hekwerk 

noodzakelijk is en functioneel moet zijn, zonder dat het metershoog wordt. Zoals het beschermen van groenvoorzienin-

gen, tegengaan van sluiproutes van fietsers, ongewenst parkeren of het markeren van erfgrenzen.

Toepassingen: parkeerterreinen • plantsoenen • pleinen • rotondes 
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Wijzigingen in constructie en/of uitvoeringen voorbehouden

Plantsoenhekwerk
LAGE AFRASTERING

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

Technische specificaties
• De staanders zijn voorzien van aluminium T-kop of speciale plantsoenkop
• De bovenbuizen worden door de T-kop gevoerd en vastgezet 
 d.m.v. boorparkers of in geval van plantsoenkop geborgd door inbusbouten
•   Hoek- en eindstaanders d.m.v. een extra staander. Bij de hoek en eindpaal 
 steekt de bovenbuis door en wordt aan de uiteinden voorzien van een kunststof afdekkap.

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.

Matentabel
Hoogte Staander Bovenbuis h.o.h. staander

300, 400 of 900 Ø 60,3 Ø 42 1500 of 2000

Alle maten in mm.

Uw dealer:

T-kop                          Plantsoenkop
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