JUNGLE SPIJLENHEKWERK
Het Jungle spijlenhekwerk heeft een afschrikkend effect en
laat zich door zijn natuurlijke look perfect integreren in een
stedelijke omgeving.
Door het innoverende concept en de robuustheid (de spijlen
dwarsen op een willekeurige manier de bovenste en onderste
liggers) van het hekwerk worden alle veiligheidseisen (CE norm)
nauwgezet gerespecteerd.
Het Jungle spijlenhekwerk wordt geplaatst met kunststof
proppen in de liggers en onzichtbare bouten en moeren.
Het is verkrijgbaar in alle standaard kleuren van Segaf, maar kan
eveneens geleverd worden in een RAL kleur naar keuze.
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JUNGLE SPIJLENHEKWERK

PALEN
De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2 mm
en worden geplaatst op een onderlinge afstand van 2.75 meter
(as op as). De palen zijn bovenaan afgesloten met een kunststof
dop. In iedere paal zijn 2 dwarse boringen gemaakt voor het
bevestigen van de panelen. Het bevestigingssysteem bestaat
uit een speciaal ontworpen verbindingsstuk dat in het uiteinde
van de boven- en onderligger schuift.

JUNGLE PANELEN
De Jungle panelen zijn opgebouwd uit twee stalen profielen van
60/40/2 mm, met daartussen ronde spijlen op een onderlinge
afstand van maximum 110 mm. De spijlen steken door de
bovenste en onderste ligger heen, 200 mm bovenaan en 100
mm onderaan. De Jungle panelen zijn thermisch verzinkt (275
g/m2) en voorzien van een polyestercoating van minimum 80
µm in een standaard Segaf kleur. Andere kleuren zijn mogelijk
op aanvraag.
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STANDAARD KLEUREN

RAL CODE

mosgroen

RAL 6005

dennengroen

RAL 6009

steengrijs

RAL 7030

kwartsgrijs

RAL 7039

antracietgrijs

RAL 7016

puur wit

RAL 9010

gitzwart glanzend

RAL 9005bl

gitzwart mat

RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag
De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen
van uw kleur steeds een kleurenwaaier.
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