SPIJLENHEKWERK

Palissade spijlenhekwerk
toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

serie
Barricade
Rondissade
Palissade
Mikasade
Educade

‘vierkant het beste‘
Kenmerkend voor het Palissade spijlenhekwerk zijn de verticale, vierkante spijlen die een
kwartslag gedraaid zijn. Ze steken door de horizontale liggers. Esthetisch geeft dat een mooi
beeld. De blinde verbinding tussen staanders en spijlenvakken - beugels, bouten en moeren
zijn onzichtbaar - versterken dat verder. Zwarte, kunststof afdekkappen maken het plaatje af.
Degelijk
Palissade is het meest vandalismebestendige
hekwerk in de markt. Dat komt doordat we de
staanders stevig in de bodem heien. Ook zijn de
vierkante spijlen door hun vorm moeilijk te buigen.
De blinde verbindingen bevorderen de veiligheid
en voorkomen ongewenst demonteren.

Toepassingen
Palissade spijlenhekwerk passen we toe op locaties
waar een veilige omheining met een fraaie uitstraling
gewenst is.
Denk bijvoorbeeld aan:
• kantoorparken
• bedrijfsterreinen
• scholen

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven
Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwerk.nl
België
Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
Tel.: (015) 202 400
info@bghekwerk.be
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
			
PAL-2004

www.bghekwerk.nl
www.bghekwerk.be

2
2

Houd zorgen buiten

Spijlenhekwerk Palissade

Vandalismebestendig hekwerk in staal met doorgestoken vierkante spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Palissade type
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Staanders
Afmeting staander
Inheidiepte
Spijlenvak
Afmetingen spijlen
Bovenzijde spijlen
Liggers

25 x 25
recht
60 x 40
maatvoering in ca. mm

Omschrijving
Het spijlenhekwerk is opgebouwd uit spijlenvakken die
blind en onzichtbaar aan staanders worden verbonden.
Doordat de spijlen vierkant zijn, is uitbuigen vrijwel
onmogelijk. De blinde verbindingen van het hekwerk aan
de staanders bevorderen de veiligheid en voorkomen
ongewenst demonteren.

Montage, plaatsing
• De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca.
900 mm.
• Bij onvoldoende verdichte grond kan een extra
schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel
van de staander.
• Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat
toegepast.
• Hart op hart afstand staanders: 3.005 mm.
• De spijlenvakken worden door middel van kunststof
proppen en een M8 bout in een doorgaande verbinding
blind tegen de staanders bevestigd.
• Hellingen in het terrein worden opgevangen met
aangepaste taludvakken of door trapsgewijze montage.

Opbouw spijlenvakken
De spijlenvakken bestaan uit verticale, een kwartslag
gedraaide spijlen die door de extra zware horizontale
liggers steken.
• Horizontale liggers: stalen kokerprofiel 60 x 40 mm.
• Verticale spijlen: vierkant staalprofiel 25 x 25 mm; hart
op hart afstand 150 mm. Afgeschuind vanaf 1.500 mm
hoog. De spijlen steken 175 mm boven de bovenligger
en 100 mm onder de onderligger uit.

Optionele toebehoren
• Overklimbeveiliging: puntdraad (3 rijen).
• Verticale spijlen: hart op hart afstand 100 mm of 135
mm.
• Stroomvoerende detectie.
• Voetplaat, voor bevestiging op onder meer een vlakke
betonplaat.
• Verzinkte schetsplaat.
• Taludvak.

Opbouw staanders
• Vierkante kokerprofielen 60 x 60 mm.
• Bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.
Oppervlaktebehandeling en kleuren
• Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt en
elektrostatisch gepoedercoat.
• Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005
(zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op
aanvraag leverbaar.

Normering
• Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
Varianten
Andere types spijlenhekwerk van B&G:
• Barricade: klassiek, functioneel hekwerk in staal met
ronde spijlen tussen de liggers.
• Rondissade: design hekwerk in staal, met ronde,
doorgestoken spijlen.
• Mikasade: onderscheidend hekwerk in staal, met ronde
spijlen verticaal en diagonaal tegen de liggers geplaatst.
• Educade: kindvriendelijke afsluiting met ronde spijlen.

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven
Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwerk.nl
België
Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
Tel.: (015) 202 400
info@bghekwerk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
			
PAL-2004

www.bghekwerk.nl
www.bghekwerk.be

2
2

Houd zorgen buiten

