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Prince sierspijlenhekwerk
Het Prince sierspijlenhekwerk is opgebouwd uit een stalen 
kader met verticaal ingelaste spijlen. De bovenste en 
onderste liggers zijn van volplat ijzer. De spijlen dwarsen 
de boven- en onderliggers en zijn bovenaan afgewerkt 
met een sierlijke speerpunt. Tussen de spijlen en tussen 
de bovenste liggers zijn sierringen ingelast. Onderaan 
zijn er extra tussespijlen met Franse lelie met afboording 
aangebracht. De stalen kaders worden aan de palen 
bevestigd met inox bouten.

Het Prince sierspijlenhekwerk is volledig warmbad verzinkt 
en voorzien van een polyester poedercoating. Hierdoor 
heeft het hekwerk een hoge weerstand tegen corrosie. 
Bovendien kan de kleur van het hekwerk perfect afgestemd 
worden op de omgeving. Kopal biedt namelijk naast een 
aantal standaard kleuren ook de mogelijkheid om het 
hekwerk te voorzien van een eigen, speciale RAL kleur.
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Palen
De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2 mm en worden geplaatst op een onderlinge afstand 
van 2.00 meter (as op as). De palen zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop. Iedere paal is voorzien 
van twee opgelaste lippen, waarop de panelen worden vastgemaakt met 4 inox bouten M8.

Prince panelen
De Prince panelen zijn opgebouwd uit drie liggers van plat staal 45/8 mm, en ronde spijlen op een onderlinge 
afstand van 15 cm (a.o.a). De spijlen steken door de bovenste en onderste liggers heen en zijn bovenaan 
afgewerkt met een sierlijke speerpunt. Tussen de spijlen en tussen de bovenste liggers zijn sierringen ingelast. 
Onderaan zijn er extra tussenspijlen met Franse lelie en afboording aangebracht. De Prince panelen worden 
warmbad verzinkt en kunnen voorzien worden van een polyestercoating in een standaard Kopal kleur. Andere 
kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

Hoogte Prince paneel (m) Lengte paal (m)
Lengte paal op voet 

(m)

1.50 2.30 1.50

1.70 2.50 1.70

2.20 3.00 2.20


