Alu-Mat 868
Dubbelstaafs matten
Dit type dubbelstaafs staalmat is extra stevig door
de opbouw met horizontale draden rond 8 mm en
verticale draden rond 6 mm Hierdoor ontstaat een
zeer stevige mat die in combinatie met de
staanders een compact geheel vormt.
Dit type hekwerk is dan ook bijzonder geschikt
voor locaties waar een decoratieve maar veilige
omheining gewenst is. Denk hierbij aan
kantoorpanden, locaties waar kinderen spelen,
parkeerplaatsen en bedrijventerreinen.
Met een uniek bevestigingssysteem worden de
staalmatten stevig en rammelvrij aan de staanders
verankerd.
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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.
Matten
Dubbelstaafs matten opgebouwd uit 2 horizontale draden (draaddikte rond 8 mm) en 1 verticale draad
(draaddikte rond 6 mm) Maaswijdte 50x200 mm.
Verbinding
De vakken worden door middel van kunststof klemblokken en vandalismebestendige schroeven tegen de
staanders bevestigd.
Staanders
Staanders koker 60x40 mm, h.o.h. 2510 mm, ca. 900 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel
van een zwarte kunststof afdekkap.
Hoogteverschillen
Hoogteverschillen in het terrein: opgevangen door trapsgewijze montage.
Opties
 plaatsing klemblok bij elke maas
 staander rond 60 mm in plaats van 60x40 mm
 voetplaat rond 150 mm met 3 ankers of vierkant 160x160 mm met 4 ankers
 schetsplaat
 overklimbeveiliging: 3 rijen puntdraad of stachelband vanaf hoogte 1600 mm
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