Licht metalen hek met gaas

Lichte metalen hekken met gaas
worden vooral gebruikt in combinatie met gaas op plekken waar een
dichte afrastering nodig is. Ideaal
als poorten in natuurgebieden tegen kleine dieren of in de afrastering rond het erf voor pluimvee en
huisdieren e.d.
De lichtgewicht hekken van Poda
zijn duurzaam, veilig en gemakkelijk
om mee te werken. De poorten zijn
gemaakt van staal van hoge kwaliteit, thermisch verzinkt en zonder
scherpe randen. De maasgrootte in
het rooster is 75x75 mm.
Voor de installatie is een montageset samengesteld met al het noodzakelijke beslag voor een enkele
poort. De montageset bevat één
heksluiting met ketting en kram en

er kunnen meer sluitingen worden
bijgekocht. De keuze voor een sluiting is o.a. afhankelijk van de vraag
of de poort als enkele poort wordt
gemonteerd of als onderdeel van
een dubbele poort.

Daarmee wordt letsel bij de dieren
voorkomen. Als de grendelsluiting
samen met een lichtgewicht poort
wordt gebruikt, moet er een speciale sluitingspen worden gebruikt die
aan de poort wordt vastgeschroefd.

Overslagbeugels zijn verkrijgbaar
voor zowel enkele als dubbele
poorten. Voor enkele poorten is de
overslagbeugel voorzien van een
beslag dat op de poortpaal wordt
gemonteerd. Lichtgewicht poorten met een hoogte vanaf 145 cm
zijn afgestemd op de montage van
overslagbeugels op een comfortabele hoogte.

Raadpleeg voor meer informatie
het productblad “Beslag voor metalen poorten” of neem contact op
met uw lokale Poda partner.

Een alternatieve sluiting voor enkele poorten is een grendelsluiting, die is voorzien van ronde beugel rondom het sluitmechanisme.
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Technische informatie
Hoogte 90 cm

B: 120 cm

B: 300 cm

B: 450 cm

B: 300 cm

B: 450 cm

Hoogte 115 cm

B: 120 cm

Hoogte 130 cm

B: 120 cm

B: 300 cm

B: 400 cm

Hoogte 145 cm

B: 120 cm

Hoogte 160 cm

B: 300 cm

B: 400 cm

Hoogte 175 cm

B: 120 cm

B: 120 cm

Hoogte 230 cm

Hoogte 190 cm

B: 300 cm

B: 120 cm

B: 300 cm

B: 120 cm

B: 300 cm

B: 250 cm

Artikelnummers
Hekken

Hang- en sluitwerk

Sluitingen

59031: Montageset voor licht
metalen hek

5990: Overslagbeugel incl. montageplaat,
enkele poort, voor lage metalen hekken

Compleet met alles wat nodig is voor de
montage van een enkele lichte metalen
poort. De verpakking bevat een kettingsluiting met klem.

5993: Overslagbeugel incl. montageplaat,
enkele poort, voor hoge metalen hekken

521202: 90x120 cm

523005: 145x300 cm

523002: 90x300 cm

524005: 145x400 cm

524503: 90x450 cm

521206: 160x120 cm

5212021: 115x120 cm

523006: 160x300 cm

5230021: 115x300 cm

5212061: 175x120 cm

5245021: 115x450 cm

5230061: 175x300 cm

521204: 130x120 cm

521207:

523004: 130x300 cm

523007: 190x300 cm

5908: Heksluiting met ketting en kram

524004: 130x400 cm

521208: 230x120 cm

59251: Grendelsluiting

521205: 145x120 cm

522508: 230x250 cm

59257: Sluitingspen metalen poorten voor
grendelsluiting(niet meegeleverd)

5991: Overslagbeugel, dubbele poort, voor
lage metalen hekken
5992: Overslagbeugel, dubbele poort,
voor hoge metalen hekken

190x120 cm

”Hoge poorten” zijn 145 cm of hoger.
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