
H
e

k
e

x
p

e
r

t
 

Gaashekwerk RUAL (OZS)

De duurzame gaasafrastering met een 
doelmatige, tijdloze vormgeving. Dit zeer 
populaire hekwerk is leverbaar in 4 typen; 
zonder puntdraden, met een rechte, schuine 
of dubbele puntdraadhouder. De schuine 
aluminium puntdraadhouders geven indien 
deze naar buiten gericht worden en 
ruimteerlies op het terein van ca 50 cm. De 
schune plaatsing vemoeilijktt wel het 
overklimmen.

Constructie

Gaashekwerk met bovenbuis is als volgt 
opgebouwd:

" Solide staanders met een stevige 
verankering in de bodem, aan de 
bovenzijde voorzien van een aluminium 
kop, al dan niet met puntdraadhouders. 
" Een bovenbuis die door de kop wordt 
geschoven en het hek tot een sterk geheel 
maakt.
" Een bespanning van volledige 
geplastificeerde gaas van zware kwaliteit.
" Bevestigingsmiddelen zijn van verzinkt of 
RVS. Beugels e.d. worden bij een gecoat 
hek in dezelfde kleur uitgevoerd, hetgeen 
een veel fraaier totaalbeeld oplevert.

Staanders en bovenbuis worden geleverd in 
thermisch verzinkt staal (NEN-en-ISO 
1461) eventueel voorzien van een 
elektrostatisch aangebrachte poedercoating
De gaasbespanning is geplastificeerd.

Gaashekwerk met bovenbuis
en schuine puntdraden 

Variant op OZS is OZV dubbele 
uitstaander kop in V vorm
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OZS 150 200    
Totale hoogte incl. De 
puntdraden 

1950 2450    

Bespanning 
Gaashoogte/maaswijdte/ 
draaddikte 

1500*50*50
*3,0 

200*50*50*
3,0 

   

Optie draaddikte 3,7 3,7    
Aantal spandraden 3 3    
Standers 
Buisprofiel 41,5*1,75 41,5*1,75    
h.o.h. afstand 3000 3000    
inheidiepte 750 900    
Grondverankering 
Schetsplaat h*b*d 
340*200*1,5 

optie optie    

 
Oppervlaktebehandeling: 
ORZ: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. 
ORZC: verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en daarna gecoat. Standaard kleur groen 
(RAL 6020). 
Andere RAL kleuren op aanvraag. 
Staanders voorzien van alu doorvoerkoppen met puntdraadhouder. 
Treksterkte gaas: 650-850 N/mm2. 
Lengte bovenbuis 600 cm, gekoppeld d.m.v. kunststof koppelingen. 
Gaas: verzinkt en groen geplastificeerd. 
Gaasbevestiging: aan bovenbuis (iedere 3e maas), aan middenspandraad (iedere zesde maas), 
aan onderspandraad (iedere 4e maas) met alu binddraad. 
Spandraden (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. 


