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Standaard spijlenhekwerk (SP)

Traditioneel spijlenhekwerk dat op 
honderden locaties heeft bewezen een 
verantwoorde keuze te zijn voor een goede 
terreinbeveiliging. Een doorontwikkeld, 
tijdloos ontwerp. Vertrouwd beeld van 
spijlen gelast tussen boven- en onderligger.

Doordacht
De 'ouderwetse' beugels, bouten en moeren 
zijn vervangen door gladde bevestigingen 
die zorgen voor een hechte verbinding van 
de spijlenpanelen tussen de palen. 
Overklimmers worden geweerd door een 
puntenkam (standaard vanaf 150 cm) of 
door draaiende puntenkammen of 
roterende, scherpe punten (optie, zie 
typeblad "Overklimbeveiligingen").

Degelijk en blijvend mooi
Het hekwerk is volledig verzinkt volgend 
NEN-en-ISO 1461 en dus onderhoudsvrij. 
Als extra is een elektrostatisch 
aangebrachte poedercoating leverbaar in 
groen of in een andere RAL kleur. Deze 
coating biedt extra bescherming en zorgt 
voor een betere integratie van het hekwerk 
in de omgeving. Extra stabiliteit d.m.v 
heien van de standers in ongeroerde grond, 
met speciaal gevormde schetsplaat.
  

Spijlenhekwerk standaard 

Besvestiging met blinde verbindigen

Trapsgewijze montage 
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Standaard  
Spijlenhekwerk 

  100   125   150   200   250 

Hoogte 1000 1250 1550 1990 2460 
Staander (koker) 60*60*2 60*60*2 60*60*2 60*60*2 60*60*2 

h.o.h. afstand 2420 2420 2420 2420 2420 

Grondverankering 
Schetsplaat h*b*d 
300*350*3 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Spijlenvak 

Liggers (koker) 50*25*2 50*25*2 50*25*2 50*25*2 50*25*2 

Spijlen (rond) 22*1,5 22*1,5 22*1,5 26*1,5 30*1,5 
h.o.h. spijlen 150 150 150 150 150 

Puntenkam Nee Nee Ja Ja ja 
Slootvak 
recht 90 graden   Nee   Nee J Ja Ja Ja 

schuin 60 graden Nee Nee Ja Ja Ja 

breedte - - 1000 1000 1000 

Puntenkam rondom en 
op onderligger 

- - Ja Ja Ja 

Taludvak 
Schuin op besteling 
gemaakt in een hoek 
die is afgestemd op het 
hellingspercentage van 
het terrein 

Ja Ja Ja Ja Ja 

puntenkam Nee Nee Ja Ja Ja 
 

Oppervlaktebehandeling: 
SPV: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. 
SPC: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat volgens het DUPLEX-systeem. 
Standaard kleur groen (RAL 6020). 
Andere RAL kleuren op aanvraag. 
De vakken worden d.m.v. aluminium proppen en een RVS pen rond 10mm. blind tegen de 
staanders bevestigd. 
Puntenkam:35mm. hoge scherpe punten. (standaard vanaf 1,5 mtr. hoog). 
De staanders worden aan de bovenzijde afgewerkt d.m.v. een zwarte kunststof afdekdop. 
Hoogteverschillen in het terrein worden opgevangen door trapsgewijze montage of d.m.v. 
taludvakken. 
 


