
Uw terrein en toegang, ónze uitdaging
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Securade

Stabiel, veilig, onderhoudsvrij, vandalismebestendig en 
eigentijds: in al onze draadmathekwerken combineren 
we de goede eigenschappen van gaas- en spijlenhekwerk. 
De omheining is daardoor geschikt voor de meest 
uiteenlopende locaties. Heeft het voorkomen van 
overklimmen prioriteit op uw terrein? Kies dan voor 
draadmathekwerk Securade. 

High risk locaties
Securade draadmat is onze meest veilige draadmat. De fijne 
mazen van 76 x 12 millimeter en hoogtes tot 5 meter maken 
overklimmen onmogelijk. Voor de verankering kunt u kiezen 
uit staanders in diverse uitvoeringen. 

Toepassing
We passen Securade draadmathekwerk vaak toe bij high 
security locaties, zoals:
•	 penitentiaire	inrichtingen
•	 distributiecentra
•	 energiecentrales
•	 militaire	objecten

 

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  SEC-1117

Securade:  maakt overklimmen onmogelijk



techniSche SpecificatieS

 Securade type  200 240 300 360 400 500 

 *Hoogte paneel ca. 2000 2400 3000 3600 4000 5000

 Matten
                 
 Draaddikte 4/4  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

 Maaswijdte 12,7 x 76,2 12,7 x 76,2 12,7 x 76,2 12,7 x 76,2 12,7 x 76,2 12,7 x 76,2

 Stekeinden bovenzijde nee nee nee nee nee nee 

 Bevestiging strip strip strip strip strip strip

 Staanders
                 
  Staanders 60 x 60 60 x 60 80 x 120 80 x 120 80 x 120 80 x 120  
 Inheidiepte  900 900 900 900 900 900 
 h.o.h.  2510 2510 2510 2510 2510 2510 

      Maatvoering in ca. mm.   *overige hoogtes op aanvraag

Securade

Uitvoering
Opbouw matten
•	 enkele	horizontale	draden	(rond	4)
•	 enkele	verticale	draden	(rond	4)
•	 maaswijdte	12,7x76,2	mm

Staanders
•	 vierkant	kokerprofiel	(60x60	of	80x120)
•	 afwerking:	zwarte	kunststof	afdekkap

Oppervlaktebehandeling
•	 thermisch	verzinkt
•	 	thermisch	verzinkt,	daarna	gepoedercoat	volgens	het	

DUPLEX-systeem

Standaardkleuren
•	 RAL	6009	(dennengroen)
•	 RAL	9005	(zwart)
•		RAL	7016	(antracietgrijs)
Andere	RAL-kleuren	zijn	op	aanvraag	leverbaar.

Montage

Staanders
•	 standaard:	inheien	tot	een	diepte	van	circa	900	mm,		
   eventueel aanstorten met beton 
•	 h.o.h.	2510	mm
•	 	bij	 betonnen	 ondergrond:	 montage	 met	 aangelaste	

voetplaten

Bevestiging draadmatten
•	 	draadmatten	 worden	 met	 strips	 tegen	 de	 staanders	

bevestigd

Hoogteverschillen
Opvangen	 met	 trapsgewijze	 montage	 (draadmatten	
lopen	horizontaal).

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. SEC-1117

nederland
Industrieweg 187a

5683 CC Best
Postbus 66

5680	AB	Best

Tel.:	(0499)	363	666
Fax:	(0499)	399	945
info@bghekwerk.nl

 
België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.:	(015)	202	400
Fax:	(015)	206	200

info@bghekwerk.be

www.bghekwerk.nl www.bghekwerk.be


