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Zwaar prestige spijlenhekwerk (ZPR)

Een robuust hekwerksysteem met een 
zware, strakke vormgeving en tot ieder 
detail zeer degelijk uitgevoerd. Topklasse 
beveiliging van uw terrein en zeer 
representatief.

Koploper in design
Het succesvolle hekwerksysteem 
PRESTIGE in een zwaardere uitvoering 
met enige opmerkelijke verschillen:

" Strakkere verbogen paal/vakverbindingen, 
die door het ontbreken van moeren, bouten 
en beugels, niet zijn te saboteren. Zeer 
stevige montage van de vakken die niet 
meer kunnen verzakken t.o.v. elkaar.
" Vierkante spijlen die door de liggers lopen 
en niet zijn uit te breken.
"  Schuine bovenafwerking van de spijlen 
maakt het moeilijk om over het hek te 
klimmen.
" Extra stabiliteit door heien van heien van 
de staanders in de ongeroerde grond, met 
speciaal gevormde schetsplaat.

Thermisch verzinken volgens NEN-en-
ISO- 1461 is standaard en tegen meerprijs 
kan een elektrostatische poedercoating 
worden aangebracht. Hiermee is het nog 
beter geconserveerd en oogt het nog fraaier.

Compleet en uniform
In zwaar PRESTIGE zijn spijlen en 
taludvakken, draai-, rail- en vrijdragende 
poorten en waaiers leverbaar. Door de 
eenduidige vormgeving vormen ze zovel 
een sterk al een mooi geheel.

Spijlenhekwerk prestige 

Zwaar Prestige vierkante 
doorgestoken spijl
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Zwaar Prestige 
Spijlenhekwerk 

  125   150   200   250  

Hoogte 1260 1550 1990 2460  
Staander (koker) 60*60*2 60*60*2 60*60*2 60*60*2  

h.o.h. afstand 3000 3000 3000 3000  

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

Ja Ja Ja Ja  

Spijlenvak 

Liggers (koker) 60*40*2 60*40*2 60*40*2 60*40*2  

Spijlen (koker) 25*25*1,5 25*25*1,5 25*25*1,5 25*25*1,5  
h.o.h. spijlen 150 150 150 150  

Spijlen 
recht/afgeschuind 

Recht Schuin Schuin Schuin  

Slootvak 
recht 90 graden   Nee   Ja J Ja Ja  

schuin 60 graden 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  

Spijlen 
recht/afgeschuind 

Recht Schuin Schuin Schuin  

 

Oppervlaktebehandeling: 
ZPRV: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. 
ZPRC: 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. kunststof proppen en een RVS pen rond 10mm. blind tegen de 
staanders bevestigd. 
Afgeschuinde spijlen: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. 
 


