
Degelijkheid
Palissade is het meest vandalismebestendige hekwerk in 
de markt. Dat komt doordat we de staanders stevig in de 
bodem heien. Ook zijn de vierkante spijlen door hun vorm 
moeilijk te buigen. De blinde verbindingen bevorderen de 
veiligheid verder en voorkomen ongewenst demonteren. 

Kenmerkend voor het Palissade spijlenhekwerk zijn de verticale, vierkante spijlen die een 
kwartslag gedraaid zijn. Ze steken door de horizontale liggers. Esthetisch geeft dat een 
mooi beeld. De blinde verbinding tussen staanders en spijlvakken – beugels, bouten en 
moeren zijn onzichtbaar – versterken dat verder. Zwarte kunststof afdekkappen op de 
staanders maken het plaatje af.

toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

series
Barricade
Educade
Palissade
Rondissade

Toepassing
Palissade spijlenhekwerk passen we toe op locaties 
waar een veilige omheining met een fraaie uitstraling 
gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan:
• kantoorparken
• bedrijfsterreinen
• scholen
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‘vierkant het beste ‘
Palissade 
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UITVOERING

Spijlenvak
• liggers: stalen kokerprofiel
•  spijlen: vierkant, 25x25 mm; afgeschuind vanaf 

hoogte 1500 mm; hart op hart afstand: 150 mm

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
• beplating
•  windbelasting tot 100 km 

Overklimbeveiliging
• puntdraad( 2 of 3 rijen)
• stachelband (2 of 3 rijen)
• roterend puntsegment (1 rij, circa 60 mm of 120 mm)
• rollende puntenkammen (enkele of dubbele rij)
• stroomvoerende detectie

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

geprofileerde verankeringsplaat op het verzonken 
deel van de staander

•  bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste 
voetplaten

• hart op hart afstand: 3005 mm

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

proppen en M8 doorgaande verbindingen

Hoogteverschillen opvangen met:
• taludvakken (bovenliggers lopen gelijk met de  
 helling)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Palissade

 Palissade type 100 125 150 180 200 250

 Hoogte hekwerk  1000 1250 1500 1800 2000 2500
 
 Staanders
            
 Staander  60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60
 Inheidiepte 900 900 900 900 900 900

 Spijlenvak
            
 Spijlen (vierkant mm)  25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 
 Bovenzijde spijlen recht recht schuin schuin schuin schuin
  Liggers 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40

 Slootvak
            
 Recht 90 graden - - ja ja ja ja
 Schuin 60 graden - - ja ja ja ja
 Breedte - - 1000 1000 1000 1000

 Taludvak (optie) ja ja ja ja ja ja
 
                Maatvoering in ca. mm.
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