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Stijlvol en veilig Perfect te combineren met
schuif- en draaipoorten

Staanders hart op hart circa 2,5 m. 
vele hoogtes verkrijgbaar





Mikado, voor een eigentijdse en natuurlijke uitstraling.

In harmonie met de omgeving.

Mikado hekwerk gaat op in zijn omgeving en zorgt tegelijkertijd voor een solide afsluiting van uw perceel. Mikado is leverbaar met een 
poedercoating in elke gewenste RAL-kleur. De schuin geplaatste spijlen zorgen voor een speelse en natuurlijke uitstraling.

De spijlen zijn gelast op een stevige boven- en onderligger met een hart-op-hart afstand van maximaal 150 mm. 
De doorstekende spijlen maken het vrijwel onmogelijk om hier overheen te klimmen. 
Solide 60x60 mm staanders met een blinde verbinding aan de vakken zorgen voor een stevige constructie. 
Het geheel is verzinkt en optioneel verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur.



Mikado spijlenhekwerk 

TYPE           Hoogte ca. Spijlen ca. Staander Spijlen recht/schuin

MIKADO  1000  25  60x60  Recht

MIKADO  1250  25  60x60  Recht

MIKADO  1500  25  60x60  Recht

MIKADO  1800  25  60x60  Recht

MIKADO  2000  25  60x60  Recht

MIKADO  2500  25  60x60  Recht

Eindverbinding Tussenverbinding Hoekverbinding Muuraansluiting

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Eigenschappen

Spijlenvakken

  

Staanders

  Kleur coating

 

 Bevestiging 

Fundatie 

Boven- en onderligger  

Verzinkt staal, spijlen ø25 mm  hart op hart maximaal 150 mm (variabel).  

Gelast op de boven- en onderligger.

  60x60 mm, wanddikte ø1,75 mm.  Verzinkt staal, 

afgesloten met kap, hart-op-hart circa 2,4 mtr.

Poedercoating na verzinken volgens NEN 15773. RAL6005, RAL6009, RAL9005 en 

RAL7016  (andere kleuren op aanvraag mogelijk).

 Blinde verbinding.

De staanders worden in de ongeroerde grond geheid.  

Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit .   

50x25 mm. 

Dikte 2 mm.



OFFERTE
OF

GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact

Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59  /  info@abchekwerk.nl

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

Ons spijlenhekwerk en 
alles wat daarbij komt kijken

 voldoet aan de laatste 
wet- en regelgeving.

Mikado spijlenhekwerk is op veel plaat-
sen toepasbaar zoals hier onder te zien 

bij het Biesbosch museum.  Maar het 
geeft ook sfeer aan tuin en landschap, 

bedrijfs- en kantoorpanden of parkings.

Mikado spijlenhekwerk is eindeloos uit 
te breiden. Denk aan een slootwaaier, 

hekwerkdetectie, draaipoorten en zelfs 
schuifpoorten.

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN

OPTIES



Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in 

Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Producten die voldoen aan 
de allerhoogste kwaliteits- 

en veiligheidsnormen

Installatie conform de 
meest uitgebreide 

certificeringen

Al ruim 35 jaar toonaangevend 
in hekwerk, poorten en de 

automatisering daarvan

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,

verenigingen en particulier




