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Dubbelstaafmat 
afrastering 

  60   80   100   120    140 

Hoogte 650 850 1050 1250 1450 
Matten 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 

Stekeinden aan: onderzijde onderzijde onderzijde onderzijde onderzijde 

Aantal 
bevestigingen 

2 3 3 4 4 

Staanders 60*40*1,5 60*40*1,5 60*40*1,5 60*40*1,5 60*40*1,5 

Inheidiepte 750 750 850 850 850 
 
Dubbelstaafmat 
afrastering 

  160   180   200   220   240 

Hoogte 1680 1880 2080 2280 2480 
Matten 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 

Stekeinden aan bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde bovenzijde 

Aantal 
bevestigingen 

5 5 6 6 7 

Staanders 60*40*1,5 60*40*1,5 60*40*1,5 60*40*2 60*40*2 
Inheidiepte 850 850 900 900 900 
 
Oppervlaktebehandeling: 
RDSSV: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. 
RDSSC: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat. Standaard kleur groen 
(RAL 
6005). 
Andere RAL kleuren op aanvraag. 
De matten zijn opgebouwd uit dubbele horizontale draden rond 8mm. en enkele verticale 
draden rond 6mm. De maaswijdte is 50x200mm. 
De matten worden d.m.v. klemblokken tegen de staanders bevestigd. 
De staanders worden h.o.h. 2510mm. geplaatst. Aan de bovenzijde worden de staanders 
afgewerkt d.m.v. een zwarte kunststof afdekdop. 
Bij RDSS vanaf 220 cm. wordt onder het maaiveld een grondverankeringsplaat aangebracht 
(optie bij overige hoogtes). Hoogteverschillen in het terrein worden opgevangen door 
trapsgewijze montage. 
 

Dubbelstaafmat - afrastering (RDSS)

Een type hekwerk waarin de voordelen van 
gaas- en spijlenhekwerk op een doordachte 
wijze samen gebracht zijn. Een 
onopvallend, zeer sterk hek dat ook 
geschikt is als ballenvanger.
Het antwoord op de actuele vraag naar een 
veilige speelplek in parken en drukke 
woonwijken

Vriendelijk hekwerk
" Effectief: Biedt spel een veilige plaats, 
voorkomt overlast (ballen) en houdt 
ongewenste "gasten" (honden) buiten het 
speelterrein.
" Stevig en stabiel: Beter bestand tegen 
harde speelballen. (Geen gaas deuken 
meer).
" Mooi: Oogt decoratief, minder massief en 
is daardoor beter te integreren in elke 
omgeving.
" Vandalismebestendig: Unieke solide 
verbindingen met blinde bouten die niet 
losgedraaid kunnen worden.
" Onderhoudsvrij: Volledig verzinkt 
volgens NEN-en-ISO 1461.
" Kleurrijk: Een speciale elektrostatisch 
aangebrachte coating biedt extra 
bescherming en zorgt voor een extra 
kleuraccent (meerprijs).
  

Dubbelstaafmat-afrastering

Bevestiging met blinde boutverbindigen Uitermate geschikt voor scholen en 
speelplaatsen.

Stevige stabiele ballenvangers 
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