
Alternatief voor vangrails
We ontwikkelden Blokkade ooit voor locaties met een 
verhoogd risico op diefstal en vandalisme. 
Tegenwoordig passen we het hek ook daar toe waar 
gebouwen of objecten kunnen beschadigen door 
voertuigen. Hier  vormen ze een elegant alternatief 
voor vangrails. 

Opties
Blokkade is leverbaar in twee uitvoeringen: Blokkade 
en Blokkade zwaar. Het verschil zit hem vooral in de 
verankeringswijze en sterkte van de constructie. 

Op zoek naar een rambestendig hekwerk? Maar het mag de open uitstraling van uw terrein 
niet belemmeren? Kies dan voor Blokkade doorrijbeveiliging. Met dit onopvallende 
hekwerk van maar 60 centimeter hoog voorkomt u in- en uitbraakpogingen met 
motorvoertuigen. U bepaalt steeds zelf wie uw terrein op- en afrijdt.

toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

series
Blokkade
Floriade

Doorgangen beveiligen we met schuifbuizen, 
schuifpoort of inzinkbare rampaaltjes.

Toepassing
• autodealers
• caravanbedrijven
• parkeerterreinen
• bedrijfsterreinen
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‘onopvallend, maar rambestendig ‘
Blokkade 
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UITVOERING

Opbouw
• staanders: buisprofiel staal, rond
• bovenbuis: buisprofiel staal, rond
• afwerking: aluminium afdekkap zwart

Oppervlaktebewerking
• verzinkt
•  verzinkt, daarna gepoedercoat

Standaardkleuren
• RAL 6009 (dennengroen)
• RAL 6005 (mosgroen)
• RAL 9005 (zwart)
Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Doorgang
• schuifbuis 
•  schuifbuis met binnenbuis en demontabele 

tussenstaanders (compleet met afdekplaat en 
grondbuis)

• schuifpoort 
• inzinkbare rampaaltjes

Montage
Staanders
• standaard: heien tot een diepte van 900 mm
• hart op hart afstand 1500 mm
•  optie: aanstorten met beton 
 (afhankelijk van uitvoering en grondgesteldheid)

Liggers
• door de staanders geborgd
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Blokkade

    Blokkade type  Blokkade   Blokkade zwaar

  Hoogte hekwerk  600   600
  
 Bovenbuis
        
 Buisprofiel  60,3 x 1,75   60,3 x 1,75
  
 Staanders
        
 Buisprofiel  89 x 2,5   89 x 4  
 Hart op hart afstand  1500   1500  
 Grondverankering  geheid  ankerstaaf en ca 
    50 kg beton per staander  
     
 Voetplaat  ja  nee
        
 Doorgang 2900 3900 2900 3900
 Schuifbuis 42,4 x 3,2 42,4 x 3,2 42,4 x 3,2 42,4 x 3,2
 Binnenbuis - - 31,8 x 2,6 31,8 x 2,6

 Demontabele  nee nee 1 stuk 2 stuks
 tussenstaander   rond 89,4  rond 89,4
     in grondbuis   in grondbuis
    100 x 100 x 4  100 x 100 x 4

 Afsluiting schuifbuis 2 afsluitpennen 2 afsluitpennen 2 afsluitpennen 2 afsluitpennen 
          2 hangsloten  2 hangsloten            2 hangsloten  2 hangsloten

   *Maatvoering in ca. mm.             
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