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De standaard gaasafsluiting met Limitor gaasdraad is de meest 
toegepaste omheining voor een privétuin en wordt ook vaak 
toegepast op andere terreinen waar een standaard omheining 
volstaat. Het is de meest economische oplossing om uw tuin 
of terrein te voorzien van een strakke en netjes afgewerkte 
omheining. 

De gaasafsluiting bestaat uit draagpalen van gegalvaniseerd en 
gelakt staal, met daaraan bevestigd een Limitor gaasdraad die 
op de palen gespannen wordt. Doorheen de Limitor gaasdraad 
worden spandraden gevlochten. 

De bovenbuis zorgt voor extra stevigheid. Bovenop de palen zijn 
aluminium doorvoerkoppen geplaatst voor het vasthouden van 
de bovenbuis. Tussen de palen zijn betonplaten geplaatst. Deze 
zorgen voor een degelijke en onkruidwerende afsluiting van het 
terrein.
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DRAAGPALEN
Ronde stalen buispalen, verzinkt volgens DIN 2394 en daarna 
groen gepoedercoat (RAL 6005) volgens duplex systeem, 
laagdikte minimum 80 µm.
Paaltypes:
• spanpalen Ø 60 x 2 mm wanddikte, geplaatst 1 m in de grond 

in betonfundering voor alle hoek-, begin- en eindpalen
• tussenpalen Ø 48 x 1.50 mm wanddikte, geplaatst op een 

tussenafstand van ± 2.5 m, 0.80 m in de grond, bovenaan 
voorzien van een aluminium doorvoerkop voor de bovenbuis.

Alle palen worden in de grond geheid (pneumatisch of manueel) 
en verankerd met een verzinkte stalen schetsplaat onder het 
maaiveld.

BOVENBUIS
Verzinkte en gepoederlakte bovenbuis Ø 42 x 2.00 mm, om de 6 
meter gekoppeld met een aluminium of kunststof koppelmof.

GAASDRAAD
Geplastificeerd harmonicagaas met ruitvormige mazen van 50 x 
50 x Ø 3 mm, met verzinkte stalen kern Ø 2.15 mm, bevestigd aan 
de onderste spandraad op elke 4de maas, de middelste spandraad 
op elke 6de maas en aan de bovenbuis op elke 4de maas met 
geplastificeerde binddraad Ø 1.80 mm.

Bovengrondse hoogte 1.20 m 1.45 m 1.70 m 2.00 m 2.20 m
Lengte spanpalen 2.20 m 2.50 m 2.80 m 3.00 m 3.20 m
Lengte tussenpalen 2.00 m 2.30 m 2.60 m 2.80 m 3.00 m
Hoogte gaasdraad 1.00 m 1.25 m 1.50 m 1.80 m 2.00 m
Aantal spandraden 2 2 2 3 3
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De inhoud van deze productfiche is louter informatief.  
Segaf wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.

SPANDRADEN
Geplastificeerde groene spandraad Ø 3.70 mm.

BETON KANTPLANK
• Afmetingen 2.50 m x 0.30 m x 3.5 cm (l x h x d), ongeveer 10 

cm in de grond ingegraven
• Uit hoogfrequent getrild beton met bewapening
• Vastgezet tussen de palen met speciale U en L profielen in 

aluminium of kunststof

TOEBEHOREN
Alle toebehoren zijn van aluminium, kunststof of roestvrij staal

SUPPLEMENTEN
Draagpalen op een tussenafstand van 3.00 m i.p.v. 2.50 m, met 
betonplaat van 3 m lengte i.p.v. 2.5 m.


