JUMILA spijlenhekwerk

Meerwaarde
Het strakke design van het Jumila spijlenhekwerk geeft een meerwaarde aan de omgeving
waarin het geplaatst is. Het hekwerk is ideaal
voor industriële, administratieve of recreatieve
sites, maar ook voor de particuliere markt is het
hekwerk een volwaardig en zelfs veiliger alternatief voor een klassieke omheining van gaasdraad of staalmat.

Sterk en duurzaam

Degelijk afgewerkt

Jumila spijlenhekwerk is zeer stevig en duurzaam. Het biedt weerstand tegen vandalisme en
verhoogt de veiligheid. Door de hoge graad van
afwerking en bescherming van het staal, heeft
het Jumila spijlenhekwerk een zeer hoge weerstand tegen corrosie, waardoor het een zeer lange levensduur heeft.

Panelen en palen zijn verzinkt en worden afgewerkt met een polyester poedercoating in een
standaard kleur. Het is natuurlijk ook mogelijk
om een andere kleur te kiezen.

Jumila spijlenhekwerk

Constructie

Afwerking

De Jumila panelen zijn opgebouwd uit twee eenzijdige tunnelprofielen van 50/30/25, met daartussen ronde spijlen op
een onderlinge afstand van 15 cm (a.o.a). De afronding van
de tunnelprofielen wordt naar boven geplaatst. De diameter
van de spijlen is afhankelijk van de hoogte van het paneel:

Het Jumila spijlenhekwerk is warmbad verzinkt (EN ISO
1461) of verzinkt 275 g/m2 en is beschikbaar in een 7-tal
standaard kleuren (zie tabel hieronder) in een glanzende polyester poedercoating. Daarnaast is het perfect mogelijk om
voor een andere RAL-kleur te kiezen of om het hekwerk te
voorzien van een structuurlak in plaats van een glanzende
afwerking.

•
•

25 mm diameter tot en met 2.00 m hoogte
30 mm diameter voor 2.50 m hoogte

De spijlen zijn 45° afgeschuind, bovenaan naar buiten en onderaan naar binnen en dwarsen de boven- en onderligger,
148 mm bovenaan en 100 mm onderaan.
Tussen de spijlen zijn sierringen ingelast onder de bovenste ligger, met een diameter van 123 mm tot en met 2.00 m
hoogte of een diameter van 119 mm voor 2.50 m hoogte. Onder de ringen is een massief plat ijzer van 45/8 mm gelast.
De paneelhoogte is de hoogte min 10 cm grondspeling, de
paneellengte bedraagt 2.685 m, zonder bevestigingsproppen.

Palen
Stevig stalen buisprofiel 60/60/2 mm geplaatst op een tussenafstand van 2.75 m a.o.a. De palen worden bovenaan afgesloten door kunststof doppen. Iedere paal is voorzien van 2
boringen voor de dwarsstang.

Standaard kleuren

RAL code

mosgroen

RAL 6005

dennengroen

RAL 6009

steengrijs

RAL 7030

kwartsgrijs

RAL 7039

antracietgrijs

RAL 7016

puur wit

RAL 9010

gitzwart

RAL 9005

Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur.
Gebruik altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

Montagesysteem
2 bevestigingssystemen:
•
•

Beugelbevestiging: door middel van een kunststof eindprop en roestvrij stalen beugels worden paal en paneel
aan elkaar bevestigd.
Blinde kunststof verbinding met bout en moer.

Detail sierringen en dwarsende spijlen
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