
SPIJLENHEKWERK

Arena

hekwerk met
hoge veiligheidswaarde

Door zijn robuuste constructie scoort dit hekwerk 
zeer hoog op het gebied van veiligheid. De vier-
kante spijlen dwarsen zowel de boven- als de on-
derligger en zijn bovenaan schuin afgepunt. Door 
middel van onzichtbare en inbraakvrije koppelstuk-
ken wordt het paneel aan de paal verankert. De 
toepassingen van dit hekwerk zijn divers: residenti-
eel, industrieel, publieke gebouwen, parken…
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STANDAARDKLEUREN RAL CODE

mosgroen RAL 6005

dennegroen RAL 6009

kwartsgrijs RAL 7039

antracietgrijs RAL 7016

reinwit RAL 9010

blinkend zwart RAL 9005bl

mat zwart RAL 9004m

Andere kleuren op aanvraag.

KENMERKEN

vierkante doorgestoken spijlen 

(175 mm boven en 100 mm onder)

verschillende varianten  

(standaard, tri en quatro)

stof-en waterafvoer  

door bolvormig tunnelprofi el 

van de boven- en onderligger
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 PANEEL - Boven- en onderligger uit zware staalprofi elen 60/40/2 mm.
  - Spijlen: vierkant 25/25/1.5 mm overhoeks geplaatst en gaande dwars door onder- en bo-

venligger. Bovenaan schuin afgepunt, onderaan recht.
  - Tussenafstand spijlen 15 cm a.o.a.
  - De spijlen overstijgen de bovenligger met 175 mm en de onderligger met 100 mm.
  - Paneelhoogte = hoogte - 10 cm grondspeling.
  - Paneellengte = 2.94 m.

 PAAL - Stevige paal uit stalen buisprofi el 60/60/2 mm geplaatst op een tussenafstand van 
3.01 m a.o.a.

  - Bovenaan is de paal afgesloten met een kunststofdop.
  - Iedere paal is voorzien van 2 dwarsboringen ter bevestiging van de panelen.

 AFWERKING - Thermisch verzinkt (EN ISO 1461).
  - of thermisch verzinkt (EN ISO 1461) + polyester gepoedercoat (ca. 80  µm). Zie standaard-

kleuren (op voorzijde).

 OPTIES - Arena Tri: extra horizontale ligger bovenaan (standaard op 18 cm a.o.a van de bovenste ligger 
of naar wens).

  - Arena Quatro: 2 extra horizontale liggers (1 extra boven en 1 extra onder).

 BEVESTIGING  De bevestiging van de panelen aan de palen gebeurt d.m.v. 
een blinde kunststofverbinding met bout en moer. 
       

 TOEBEHOREN
 PALEN

17012012V1

TYPE ARENA HOOGTE PANEEL Ø SPIJL GRONDSPELING LENGTE PAAL 60/60 PUNTENKAM (35 mm)

1.00 m 900 mm 25/25 mm 100 mm 1800 mm nee

1.25 m 1150 mm 25/25 mm 100 mm 2050 mm nee

1.50 m 1400 mm 25/25 mm 100 mm 2300 mm nee

1.80 m 1700 mm 25/25 mm 100 mm 2600 mm nee

2.00 m 1900 mm 25/25 mm 100 mm 2800 mm nee

2.50 m 2400 mm 25/25 mm 100 mm 3300 mm nee
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Onder voorbehoud van technische wijzingen. Opmerking: de fabricagetolerantie voor de horizontale liggers bedraagt maximaal 5 mm.
Consulteer onze extranet via www.kopal.be voor andere technische fi ches, plannen…

294 cm

eindpaal hoekpaal 90°tussenpaal hoekpaal max. 40°hoekpaal max. 100°

Arena Tri Arena QuatroArena


