Alu-Raster
Veelzijdig gaashekwerk
Voor projecten waar een efficiënte afrastering
gewenst is, biedt het gaashekwerk van Alura een
onderhoudsvrije terreinomheining waar u jarenlang
plezier van heeft.
Dit gaashekwerk is een onopvallende en
functionele oplossing voor de meest uiteenlopende
terreinomstandigheden.
Het hekwerk is geschikt voor landschappelijke
omgevingen en rondom privéterreinen maar ook bij
bedrijfsterreinen biedt het een effectieve
afrastering.
Het gaashekwerk is leverbaar met of zonder
bovenbuis en met of zonder puntdraad. Deze
gaasafrastering kan worden uitgevoerd met een
rechte, schuine of dubbele puntdraadhouder.
Uiteraard is het gaashekwerk te leveren in
verzinkte en gecoate uitvoering.
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Technische specificaties
Conservering
Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.
Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.
Harmonicagaas
Geplastificeerde verzinkte draden.
Gaasbevestiging: aan bovenspandraad, aan middenspandraad en aan onderspandraad door middel van
aluminium binddraad.
Spandraden: geplastificeerde verzinkte draad, draaddikte 3,8 mm.
Staanders
Staanders h.o.h. 300 mm, ca. 800 tot 900 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een
zwarte kunststof afdekkap.
Opties
 bovenbuis: lengte 6000 mm, gekoppeld door middel van een kunststof koppeling (zwart)
 ronde voetplaat 150 mm met 3 ankers of vierkante voetplaat 160x160 mm met 4 ankers
 schetsplaat
 overklimbeveiligingsmogelijkheden: 1, 2 of 3 rijen puntdraad (geplastificeerde dubbel gedraaide staaldraad
met 4 punten op iedere 100 mm)
 rechte, schuine of dubbele puntdraadhouders
 gaas draaddikte 3,7 mm
 I-profiel staanders
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