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GAASHEKWERK

Optioneel uitvoerbaar
met puntdraad

Perfect te combineren met
schuif- en draaipoorten

Staanders hart op hart 3 meter
Vele hoogtevariaties mogelijk

Uw terrein veilig en duurzaam begrensd.
Gaashekwerk is een populaire afscheiding die voor vele doeleinden wordt gebruikt zoals het afschermen van een weiland of tuin tot
zwaardere industriële toepassingen. ABC gaashekwerk is leverbaar zonder en/of met bovenbuis. De bovenbuis van Ø 41,5 mm zorgt
voor meer stevigheid waardoor deze uitvoering bij uitstek geschikt is voor toepassing in drukkere omgevingen, bijvoorbeeld locaties
langs openbare wegen, op bedrijventerreinen en plaatsen waar veel kinderen spelen.

Gemaakt voor jarenlang intensief gebruik.
Dankzij de forse staanders van Ø 60,3 mm en de strak opgespannen,
sterke spandraden waartegen deugdelijk geplastificeerd harmonicagaas afgemonteerd wordt, blijft het hekwerk ook na jaren van
intensief gebruik stevig, solide en functioneel. Voor extra stabiliteit
worden optioneel de staanders voorzien van een verzinkte stalen
schetsplaat of aangestort met beton. Ons gaashekwerk is
verzinkt en wordt optioneel voorzien van een duurzame coating.
Op aanvraag worden onze producten in diverse RAL-kleuren geleverd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Bovenbuis zonder puntdraden
TYPE		

Hekwerk hoogte

Totaal hoogte ca.

Aantal spandraden

BZB		1000			1000			2
BZB		1250			1250			2
BZB		1500			1500			2
BZB		1800			1800			2
BZB		2000			2000			2

Bovenbuis met puntdraden
TYPE		

Hekwerk hoogte

Totaal hoogte ca.

Aantal spandraden Aantal puntdraden

BRB		1500			1800			2			2
BRB		1500			2000			2			3
BRB		1800			2100			2			2
BRB		1800			2300			2			3
BRB		2000			2300			2			2
BRB		2000			2500			2			3

Eigenschappen

Gaas

Geplastificeerd harmonicagaas staaldraad. 
Maaswijdte: 50 x 50 mm. 
Draaddikte: 3,1 mm. 
Andere maaswijdtes en draaddiktes zijn mogelijk.

Kleur

RAL6009, RAL7016 en RAL9005 (andere kleuren op aanvraag mogelijk).


Spandraad

Geplastificeerd staaldraad. Draaddikte: 3,8 mm.

Staanders

Rond ø60 mm. 
Wanddikte ø1,75 mm. 
Afstand staander h.o.h. 3000 mm.
Verzinkt staal. Optie: poedercoating. 

Fundatie

De staanders worden in de ongeroerde grond geheid. 
Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit.

Bovenbuis

ø41,5 mm x 1,75 mm.

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

TOEPASSINGEN
Harmonicagaas is op veel plaatsen
toepasbaar zoals bij
opslagterreinen, tuin en landschap,
luchthavens, transport- en
distributiebedrijven of woonhuizen.

CERTIFICERINGEN

OPTIES

Onze harmonicagaas constructie en
alles wat daarbij komt kijken
voldoet aan de laatste
wet- en regelgeving.

Harmonicagaas is eindeloos uit te
breiden. Denk aan een slootwaaier,
hekwerkdetectie, privacydoek,
extra spandraden of schuine
puntdraadhouders op de staanders.

OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl

Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in
Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Producten die voldoen aan
de allerhoogste kwaliteitsen veiligheidsnormen

Al ruim 35 jaar toonaangevend
in hekwerk, poorten en de
automatisering daarvan

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Installatie conform de
meest uitgebreide
certificeringen

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,
verenigingen en particulier

