Orses

Hekwerk / Gaashekwerk

Orses is een breed toepasbaar hekwerk in diverse uitvoeringen

Met een hekwerk van Heras investeert u in de veiligheid en

met een interessante prijsstelling. Zowel het gaas als de

uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel

bind- en de spandraden zijn verzinkt en geplastificeerd

van een totale beveiligingsoplossing. Compromisloze

en voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen van Heras.

kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke
prijsstelling.

De ronde staanders worden pneumatisch in de grond geheid
en indien nodig worden ze voorzien van een schetsplaat voor
extra stabiliteit. Als overklimbeveiliging kunt u kiezen voor een
rechte- of schuine puntdraadhouder met prikkeldraad.
Al ons gaashekwerk is modulair uitbreidbaar tot een hoog
beveiligingsniveau met hekwerkdetectie, zoals bijvoorbeeld
Electric fence, waarmee ook risicovolle objecten buitengewoon
goed beveiligd zijn.

Experts in perimeter protection

• Transparant
• Multi-toepasbaar
• Scherp geprijsd

Tekeningen

Puntdraadhouders

Gaasverbinding

Met of zonder bovenbuis

Verankering

Waaier

Technische specificaties (afmetingen in mm)
Type

Hoogte

Lengte verlengde staander

Puntdraden / gladde draden

OZ-10

1000

1930

Geen

OZ-12

1200

2230

Geen

OZ-15

1500

2400

Geen

OZ-18

1800

2600

Geen

OZ-20

2000

2850

Geen

Gaashekwerksysteem met bovenbuis en puntdraden
OR/OS-10

1200

1930

2 (gladde draden)

OR/OS-12

1500

2230

2 (gladde draden)

OR/OS-15

2000

2400

3 (puntdraden)

OR/OS-18

2300

2600

3 (puntdraden)

OR/OS-20

2500

2850

3 (puntdraden)

Kleurstellingen

Vervolgens gaan de te coaten materialen in een oven, waarna

• Gaas in geplastificeerde uitvoering. Standaard kleuren RAL

een duurzame coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld

6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014
(Herasgroen), RAL 7030 (steengrijs) en RAL 9005 (zwart).
Overige RAL kleuren op aanvraag.
• Staanders en bovenbuis in verzinkte of gecoate uitvoering.

80 μm en een hardheid van 80 buchholz.

Opties
• Uitvoering zonder bovenbuis

Puntdraadhouders in aluminium of gecoate uitvoering.

• Gaasdikte Ø 3,7 mm

Standaard coating in de kleuren RAL 6005 (mosgroen),

• Aanbrengen en ingraven van kuikengaas

RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7016

• Iedere maas afknopen

(antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en

• Hart op hart 2500 mm

RAL 9010 (wit).

• Modulair uitbreidbaar met hekwerkdetectiesystemen,

Standaard

bijvoorbeeld Electric fence

• Staanders met een diameter van Ø 60,3 mm

Ontzorgen

• Hart op hart afstand staanders 3000 mm

Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:

• Staander verlengd of op voetplaat

• Snoeien begroeiing

• Standaard gaasdikte Ø 3 mm

• Verwijderen obstakels

• Grondverankeringsplaat ten behoeve van stabiliteit

• Opbreken asfalt / klinkerbestrating

Coating
Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle

• Herstellen bestrating
• Afvoeren sloop- / snoeimaterialen

verzinkte en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld.

Bestelinformatie

Daarna wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht.

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor
de precieze bestelgegevens.
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Gaashekwerksysteem met bovenbuis, zonder puntdraden

