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‘Eigentijds, met een goede prijs/kwaliteitshouding‘

Promade 

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  PH-0218

Toepassing
Draadmathekwerken plaatsen we vaak in drukke, 
levendige omgevingen, zoals:
• openbare gebouwen
• stadions
• fabrieken
• scholen
• parken
• speelplaatsen

Stabiel, veilig, onderhoudsvrij, vandaalbestendig en eigentijds: in al onze draadmathekwerken 
combineren we de goede eigenschappen van gaas- en spijlenhekwerk. De omheining is 
daardoor geschikt voor veel verschillende locaties. Bent u op zoek naar een stabiel, eigentijds 
hekwerk met een goede prijs/kwaliteitverhouding?  Kies dan voor onze dubbelstaafmat 
Promade. 

Onwrikbaar
De twee dubbele horizontale draden van Promade zijn 
rond 6 millimeter. De verticale draad is rond 5 millimeter. 
Samen vormen ze mazen van 50 x 200 millimeter. Met 
kunststof klemblokken bevestigen we de matten stevig 
aan de staanders. Het resultaat: een onwrikbare 
omheining die tegen een stootje kan.



Uitvoering
Opbouw 

Matten
• dubbele horizontale draden (rond 6)
• enkele verticale draden (rond 5)
• maaswijdte 50x200 mm

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

Oppervlaktebehandeling
•  verzinkt, daarna gepoedercoat

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

Opties
Overklimbeveiliging 
• puntdraad (3 rijen)
• stroomvoerende detectie 
• gladdraad (3 rijen)

Montage
Staanders
• standaard: inheien tot een diepte van circa 900  
 mm 
• h.o.h. 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
•  matten bevestigd aan staanders met kunststof 

klemblokken.

Hoogteverschillen opvangen met trapsgewijze 
montage (draadmatten lopen horizontaal).
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Promade

www.bghekwerk.nl

www.bghekwerk.be

 Promade type  100 120 180 200 

 Hoogte 1000 1200 1830 2030 

 Matten
          
 Draadmat 6/5/6 6/5/6 6/5/6 6/5/6 

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

 Stekeinden nee nee bovenzijde bovenzijde 

 Aantal bevestigingen 2 3 4 4 

 Staanders
          


