Orpheus
Hekwerk / Spijlenhekwerk

Dit hekwerk combineert een moderne stijl met duurzaamheid

Dit volledig gelaste hekwerk wordt geleverd in hoogtes tot

en veiligheid. De verticale, ronde spijlen worden stevig aan de

2430 mm, en is beschikbaar in een thermische verzinkte of

onder- en bovenliggers vastgelast om een onneembare barrière

voorverzinkte uitvoering voorzien van een poedercoating in

te vormen (de maximale opening tussen de spijlen bedraagt

RAL-kleuren.

110 mm). Het afgeronde oppervlak van de boven- en
onderliggers voorkomt vocht- en vuilophoping.

De panelen worden met behulp van extra stevige blinde
verbindingen (of optionele beugels) aan solide, vierkante

Elk paneel heeft 25 verticale spijlen (16 aan de voorzijde gelast,

staanders (met of zonder voetplaat) bevestigd. Dit maakt een

9 aan de achterzijde). Lagere hekwerken hebben op elke spijl

flexibele inpassing in klantspecifieke oplossingen mogelijk.

een zwarte plastic veiligheidsdop om letsel te voorkomen. Voor
oneffen terrein en kleine scheidslijnen (sloten en greppels) zijn
speciale hangende vakken verkrijgbaar.

Experts in perimeter protection

• Aantrekkelijke, unieke uitstraling
• Veilig en duurzaam
• Schuif- en draaipoorten leverbaar in hetzelfde
ontwerp
• Voorverzinkt met poedercoating of optioneel
thermisch verzinkt zonder of met poedercoating
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Technische specificaties
Veiligheidsdop op stijl

Type

Paneelhoogte (A)

Hekwerk hoogte

Voorgeschreven
staanderlengte in
betonnen fundatie

Voorgeschreven
staanderlengte op
voetplaat

Orpheus 100

935

1000

1700

1000



Orpheus 125

1185

1250

1900

1250




Orpheus 150

1440

1500

2150

1500

Orpheus 180

1760

1800

2650

1800

Orpheus 200

1940

2000

2800

2000

Orpheus 250

2400

2500

3350

2500

Materiaal

Staal

Kleur
(andere kleuren beschikbaar
op verzoek)

RAL 6005 (mosgroen)
RAL 6009 (dennengroen)
RAL 7016 (antracietgrijs)
RAL 9005 (gitzwart)

Afwerking

Voorverzinkt en voorzien van een poedercoating (80 μm dik; 80 buchholz hardheid)
of thermisch verzinkt met/zonder poedercoating

Paneelbreedte

2294 mm

Spijldiameter

26 mm

Profiel staander

60 x 60 mm

Staander h.o.h.

2360 (blinde verbinding)
2420 (beugelverbinding)

Afmeting boven- en onderliggers

50 x 30 x 25 mm
ronde bovenkant

Certificeringen
• Product wordt geproduceerd conform de EN 10219/1+2 norm
• De staalkwaliteit is S235JR conform de EN 10025 norm
• De klemmen zijn van verzinkt staal Fe P02 G 275NC conform
de EN 10154 norm; alle andere bevestigingsmiddelen zijn van
rvs A2 conform de DIN 267-11 norm
• Thermisch verzinkt conform de EN ISO 1461 norm
• De poedercoating voldoet aan de EN 5254 norm

Bestelinformatie
Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor
de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren
• Draaipoort
• Schuifpoort
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