
Strenge eisen
Met Educade voldoen we aan de strengste eisen op het ge-
bied van kindvriendelijkheid. Het hekwerk heeft bijvoor-
beeld geen scherpe of uitstekende delen. Ook opstap-mo-
gelijkheden ontbreken. Zo voorkomen we ongewenste 
klauterpartijen. Door de onderste ligger dicht bij de grond te 
monteren, voorkomen we dat kinderen onder het hek door 
kunnen kruipen. 

Voor het omheinen van scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ontwikkelde 
B&G Educade, het kindvriendelijke spijlenhekwerk. Met dit hekwerk, dat in veel vrolijke 
kleuren leverbaar is, houdt u niet alleen de kinderen op uw terrein. Het fungeert ook als een 
duidelijke grens voor ongewenste bezoekers.

toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

series
Barricade
Educade
Palissade
Rondissade

Toepassing
• scholen
• peuterspeelzalen
• kinderdagverblijven
• speelplaatsen
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‘Kindvriendelijk in vrolijke kleuren‘
Educade 
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Uitvoering
Opbouw 

Spijlenvak
• liggers: stalen kokerprofiel
• spijlen: rond, tussen de liggers

Staanders
• vierkant kokerprofiel
• afwerking: zwarte kunststof afdekkap

Oppervlaktebehandeling
• verzinkt
•  verzinkt, daarna gepoedercoat

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

Opties
•  Educade draaipoort, met vergelijkbare 

kindvriendelijke eigenschappen

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

een geprofileerde verankeringsplaat op het 
verzonken deel van de staander 

•   bij betonnen ondergrond: montage met 
aangelaste voetplaten

• h.o.h. afstand: 3005 mm

Spijlenvakken
•  blinde verbinding met de staanders d.m.v. 

kunststof proppen en M8 doorgaande 
verbindingen

Hoogteverschillen opvangen met:
• trapsgewijze montage (bovenliggers lopen  
 horizontaal)

Nederland

Industrieweg 187a

5683 CC Best

Postbus 66

5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666

Fax: (0499) 399 945

info@bghekwerk.nl

 

België

Wayenborgstraat 11

2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400

Fax: (015) 206 200

info@bghekwerk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  EH-0218

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Educade

www.bghekwerk.nl

www.bghekwerk.be

 Educade type  100 125

 Hoogte hekwerk ca.  1010 1260

 Spijlenvak
  
 Spijlen (rond mm)  22 22

 Liggers   50 x 25 50 x 25

 H.o.h. afstand   100 100

 Staanders
  
 Staander   60 x 60 60 x 60

 H.o.h. afstand   3005 3005

 Inheidiepte  900 900

               Maatvoering in ca. mm.
 
           


