
Vormbehoud
Voor Rasterade gebruiken we alleen gaas en span- en 
puntdraden van een constante kwaliteit. Ze hebben een 
hoge treksterkte en zijn strak te spannen. Voor het 
opspannen van de draden gebruiken we de 
warteltechniek. U bent er dan zeker van dat het hekwerk 
tot in lengte van jaren zijn vorm behoudt. De bovenbuis 
zorgt voor extra stevigheid. 

Met Rasterade gaashekwerk met bovenbuis en puntdraadhouder kiest u voor een 
functionele omheining die overklimmen ontmoedigt. Ook dit hekwerk heeft een open 
uitstraling en is relatief onopvallend. Het is toepasbaar op de meest uiteenlopende 
terreinen. 

toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

series
Rasterade LB 
Rasterade ZB
Rasterade RB

Toepassing
Vanwege de open uitstraling en het vriendelijke 
karakter passen we het vaak toe
• in landelijke omgevingen
• rond privéterreinen
• rond bedrijfsterreinen
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‘functioneel met een open uitstraling ‘

Rasterade met 
bovenbuis en puntdraadhouder 
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UITVOERING

Rasterade (met bovenbuis) is opgebouwd uit: 
•staanders: rond buisprofiel 
• aluminium doorvoerkoppen met 
puntdraadhouders (recht of schuin)

• bovenbuizen: rond buisprofiel met zwarte, 
kunststof koppelstukken

•harmonicagaas: verzinkt staal, geplastificeerd
•spandraad (3,8 mm): verzinkt staal, geplastificeerd
•puntdraad (3 rijen) of gladdraad (2 rijen)

Oppervlaktebehandeling
•thermisch verzinkt
•thermisch verzinkt, daarna gecoat

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

Opties
Overklimbeveiliging
•aluminium draadhouders: recht of schuin
•puntdraad (3 rijen) of gladdraad (2 rijen)

Gaas
•voor extra duurzaamheid: gaas met draaddikte 3,7 
mm (in plaats van 3,0 mm)
Hoogte
•3000 of 4000 mm

Montage
Staanders
•standaard: inheien tot een diepte van circa 900 mm
•hart op hart afstand: 3000 mm.
• bij onvoldoende verdichte grond: montage van een 
geprofileerde verankeringsplaat op het verzonken 
deel van de staander

• bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste 
voetplaten.

•op keermuur middels L-plaat of U-plaat

Gaasbevestiging
Met aluminiumdraad
•aan bovenbuis: iedere 3e maas
•aan middenspandraad: iedere 6e maas
•aan onderspandraad: iedere 4e maas

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

Rasterade met bovenbuis met puntdraadhouder

 Rasterade type RB/SB 100 125 150 180 200  225 250

 Hoogte hekwerk  1300 1550 2000 2300 2500 
 inclusief        
 draadhouders

 Bespanning
          
 Gaashoogte  1000 1250 1500 1800 2000  2000 2000 
 

 Maaswijdte 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50 50 x 50  50 x 50 50 x 50

 Draaddikte 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  3,0 3,0 

 Aantal spandraden 2 2 2 2 2  2 2

 Spandraad dikte 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8  3,8 3,8

 Aantal puntdraden 2 (gladdraad) 2 (gladdraad) 3 3 3  3 3

 Bovenbuis
          
 Buisprofiel rond 41,5 x 1,75 41,5 x 1,75 41,5 x 1,75 41,5 x 1,75 41,5 x 1,75  41,5 x 1,75     41,5 x 1,75

 Staanders
          
 Buisprofiel rond  60,3 x 1,75 60,3 x 1,75 60,3 x 1,75 60,3 x 1,75 60,3 x 1,75  60,3 x 1,75      60,3 x 1,75

 h.o.h. afstand  3000 3000 3000 3000 3000  3000 3000

 Inheidiepte 900 900 900 900 900  900 900

               Maatvoering in ca. mm.
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