
Onwrikbaar
Carrade draadmatten zijn samengesteld uit draden van 
zware kwaliteit: de dubbele horizontale draden zijn rond 8 
millimeter en de verticale draad is rond 6 millimeter. 
Samen vormen ze mazen van 50 x 200 millimeter. Voor 
een onwrikbaar hekwerk verankeren we de Carrade 
draadmatten met een security schroefconstructie aan de 
staanders. Zo voorkomen we sabotage, rammelen en 
verzakken.

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. Hebben 
vandaalbestendigheid en een eigentijdse uitstraling prioriteit op uw terrein? Kies dan voor 
de dubbelstaafmat Carrade. 

toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

series
Carrade
Dirade
Promade

Toepassing
Draadmathekwerken plaatsen we vaak in drukke, 
levendige omgevingen, zoals:
• openbare gebouwen
• stadions
• fabrieken
• scholen
• parken
• speelplaatsen
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‘functioneel en tijdloos ‘
Carrade 
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UITVOERING

Matten
• dubbele horizontale draden (rond 8)
• enkele verticale draden (rond 6)
• maaswijdte 50x200 mm

Staanders
• vierkant kokerprofiel (60x40)
• afwerking: zwarte kunststof afdekkap

Oppervlaktebehandeling
• verzinkt
•  verzinkt, daarna gepoedercoat

Standaardkleuren
• RAL 6009 (dennengroen)
• RAL 6005 (mosgroen)
• RAL 9005 (zwart)
•  RAL 7016 (antracietgrijs)
Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Opties
• klemblok bij elke maas
• staander rond 60 buisprofiel (Carrade rond)
• staander vierkant kokerprofiel 60x60 mm 
(Carrade extra)
• hoogte 3000 of 4000 mm

Overklimbeveiligingsopties (vanaf hoogte 1600 mm)
• puntdraad (3 rijen)
• gladdraad (3 rijen)
• stroomvoerende detectie
Hoek- en eindpalen worden geschoord bij deze opties.

Montage
Staanders
• standaard: inheien tot een diepte van circa 900 mm 
• hart op hart 2510 mm
•  bij onvoldoende verdichte grond: montage van een 

geprofileerde verankeringsplaat op het verzonken 
deel van de staander 

•  bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste 
voetplaten

Bevestiging draadmatten
•  draadmatten worden met klemblokken en 

zelfborende schroeven tegen de staanders bevestigd

Hoogteverschillen
Opvangen met trapsgewijze montage (draadmatten 
lopen horizontaal)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Carrade

 Carrade type  60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

 Hoogte 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

 Matten
                    
 Draaddikte 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8

 Maaswijdte 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200

 Stekeinden bovenzijde nee nee nee nee nee nee ja ja ja ja

 Aantal bevestigingen 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4

 Aantal bevestigingen elke maas elke maas elke maas elke maas elke maas elke maas elke maas elke maas elke maas elke maas
 Carrade extra
 Aantal bevestigingen 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4
 Carrade rond 60

 Staanders
                    
 Staanders 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40
 Inheidiepte  900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

www.bghekwerk.nl

www.bghekwerk.be

 *Maatvoering in ca. mm.


