Uni childcare
Hekwerk / Staalmathekwerk

Heras Uni childcare integreert veiligheid voor kinderen, een

Met een hekwerk van Heras investeert u in de veiligheid en

vriendelijke uitstraling en een gunstige prijsstelling. Dit nieuw

uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel

type staalmathekwerk staat voor degelijkheid en transparantie.

van een totale beveiligingsoplossing. Compromisloze kwaliteit,

De elementen bestaan uit een raster van horizontale U-profielen

met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling.

waarin zich decentraal verticale draden van Ø5 mm bevinden

Heeft u vragen over dit product, wilt u advies over andere

met een hart op hart afstand van 35 mm. Door de geringe

beveiligingsoplossingen of heeft u interesse in 24/7 service

maaswijdte past er geen kinderschoen tussen, wat verklimmen

mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u

vanuit de binnenzijde voorkomt. De bijbehorende draaipoorten

graag verder.

zijn uitgevoerd met een ‘double action’ draaiknop die het
eenvoudig openen door kinderen verhinderd. Uni childcare is
compromisloos kwalitatief: stabiel, geen opgelaste verbindingen,
bramen of scherpe delen. Het heeft een nog striktere focus op
de kleuter- en peuterdoelgroep en is speciaal ontworpen voor
plaatsen waar onze allerkleinsten samenkomen.

Experts in perimeter protection

• Kindvriendelijk
• Transparant
• Veilig

Tekeningen (afmetingen in mm)

Element H = 1000 mm

Verbinding tussenstaander

Gepatenteerd U-profiel

Enkele draaipoort

Double Action draaiknop

Technische specificaties hekwerk
Hoogte

Opbouw element

Lengte verlengde staander

Bevestigingspunten

UNI-CC 100

1000

400/400/200

2000

3

UNI-CC 120

1200

200/400/400/200

2200

3

UNI-CC 140

1400

400/400/400/200

2400

4

Breedte

Vrije doorgang
(bij 180° open)

Profiel pilaster

Technische specificaties draaipoorten
Type

Hoogte poort
1000

1200

1400

Enkele uitvoering
DPUNI-CC10…







1000

1090

80 x 80 x 3

DPUNI-CC12…







1250

1340

80 x 80 x 3

DPUNI-CC15…







1500

1590

80 x 80 x 3

Dubbele uitvoering
DPUNI-CC1010…







2000

2140

80 x 80 x 3

DPUNI-CC1212…







2500

2640

80 x 80 x 3

DPUNI-CC1515…







3000

3140

80 x 80 x 3

Kleurstellingen

Coating

Verzinkte of gecoate uitvoering. Standaard coating in de

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte

kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen),

en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. Daarna

RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030

wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. Vervolgens

(steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (wit). Overige RAL

gaan de te coaten materialen in een oven, waarna een duur-

kleuren op aanvraag.

zame coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 μm

Standaarduitvoering

en een hardheid van 80 buchholz.

• Security staanders 60 x 40 mm

Ontzorgen

• Bevestiging met Security schroeven

Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:

• Elementbreedte 2510 mm

• Snoeien begroeiing

• Matuitvoering horizontaal U-profiel 10/20/10 mm

• Verwijderen obstakels

• Vertikaal draad Ø5 mm decentraal gepositioneerd

• Opbreken asfalt / klinkerbestrating

• Gladde zijde naar binnen gemonteerd

• Herstellen bestrating

• Maaswijdte 35/200/400 mm

• Afvoeren sloop- / snoeimaterialen

• Profiel poortframe 40 x 40mm
• Cilinderslot met ‘double action’ draaiknop
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