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Gaashekwerk licht RUAL (OLZR/P)

Een degelijk, maar onopvallend gaashek 
met een subtiele vormgeving, waardoor het 
nauwelijks in het oog springt. In de groene 
uitvoering past dit hek uitstekend in 'n 
natuurlijke omgeving. 

Subtiel, maar sterk: Jaarlijks worden vele 
kilometers van dit hekwerk geplaatst op 
locaties waar voor een beperkt budget een 
goed hek gewenst is. De staanders van 
ronde buis zijn uitgevoerd in thermisch 
verzinkt staal (NEN-en-ISO 1461), 
eventueel te voorzien van een coating in 
kleur. De bespanning is geplastificeerd.

Type OLZR/P : Een hek met verlengde 
staanders (geen aparte puntdraadknop) 
waarlangs geplastificeerde puntdraden 
worden gespannen.

Licht gaashekwerk zonder
bovenbuis 

Hoekpaal met schoren bij OLZR/P 150/3 
puntraden

Langsgeleiding puntdraad met verhoogde
palen voorzien van klips

 

OLZR/P (met puntdraden) 125/2 150/3 180/1 200/3 
Hoogte incl. puntdraden 1550 1950 1950 2450 
Bespanning 
Gaashoogte/maaswijdte/ 
draaddikte 

1250*50*50
*3,0 

1500*50*50
*3,0 

180*50*50*
3,0 

200*50*50*
3,0 

Optie draaddikte - 3,7 - 3,7 
Aantal spandraden 3 3 3 3 
Aantal puntdraden 2 3 1 3 
Staanders 
Buisprofiel 60,3*1,75 60,3*1,75 60,3*1,75 60,3*1,75 

h.o.h. afstand 3000 3000 3000 3000 

inheidiepte 750 900 900 900 
Grondverankering 
Schetsplaat h*b*d 
340*200*1,5 

optie optie optie optie 

Oppervlaktebehandeling: 
OLZR/P: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. 
OLZRC/P: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat. Standaard kleur 
groen 
(RAL 6020). 
Andere RAL kleuren op aanvraag. 
Indien voorzien van 1 puntdraad: montage d.m.v. RVS beugel en zelfborende schroef 
op de 
staanders. Indien voorzien van 2 of 3 puntdraden: staanders voorzien van aluminium 
puntdraadhouder. 
Treksterkte gaas: 650-850 N/mm2. 
Gaas: verzinkt en groen geplastificeerd. 
Gaasbevestiging: aan bovenspandraad (iedere 3e maas), aan middenspandraad (iedere 
zesde 
maas), aan onderspandraad (iedere 4e maas) met alu binddraad. 
Spandraden (boven, midden en onder), verzinkt en groen geplastificeerd, draaddikte 
3,8 mm. 
Puntdraden: verzinkt en groen geplastificeerd, dubbelgedraaide staaldraad, 4 punten 
op onderlinge afstand van 10 cm. 

RIB/RUIGROK HEKWERK NEDERLAND  Tel;(036)  540 72 19  Fax (036) 546 42 99   Email: Info@RIB-Nederland.nl                 


