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Top Security
 

Aantoonbaar sterker

‘De garantie voor veiligheid, zekerheid & degelijkheid.’

Uni Security
Met Uni Security ligt top beveiliging voor een ieder binnen handbereik. Deze 
nieuwkomer op de Nederlandse beveiligingsmarkt is de topper in het staalmathekwerk 
segment. De elementen zijn opgebouwd uit gepatenteerde horizontale U-profielen 
waarin decentraal de verticale draden zijn gepositioneerd. Hierdoor wordt het 
overklimmen van buitenaf bijna onmogelijk gemaakt. Daarbij is Uni Security bij uitstek 

geschikt om te upgraden , mocht dit nodig zijn, met bijvoorbeeld detectiekabel welke 
onzichtbaar kan worden weggewerkt in het U-profiel. 
Met de keuze voor Uni Security bent u gegarandeerd van zekerheid voor nu en in de 
toekomst. 
 
Met een hekwerk van Heras investeert u in de veiligheid en uitstraling van uw terrein. 
Onze producten zijn altijd onderdeel van een totale beveiligingsoplossing. 
Compromisloze 
kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling. Heeft u 
vragen 
over dit product, wilt u advies over andere beveiligingsoplossingen of heeft u interesse 
in 
24/7 service mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u graag verder.
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Verbinding tussenstaander Gepatenteerd u-profiel Breekbout Hoekverbinding Onderkruipbeveiliging

Technische specificaties hekwerk

Kleurstellingen
Verzinkte of gecoate uitvoering. Standaard coating in de kleuren 
RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 
(Herasgroen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), 
RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (wit). Overige RAL kleuren op 
aanvraag.

Standaarduitvoering
•	 Security	staanders	60x40	mm 
•	 Bevestiging	met	Security	schroeven	inclusief	1	breekbout 
•	 Elementbreedte	2.510	mm 
•	 Matuitvoering	horizontaal	U-profiel	10/20/10	mm 
•	 Maaswijdte	50x200	mm 
•	 Vertikaal	draad	Ø6mm	decentraal	gepositioneerd 
•	 Gladde	zijde	naar	buiten	gemonteerd 
•	 Onderkruipbeveiliging	d.m.v.	stekeindjes	15-20	mm

Coating
Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte 
en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. Daarna 
wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. Vervolgens gaan 
de te coaten materialen in een oven, waarna een duurzame 
coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 μm en een 
hardheid van 80 buchholz.

Opties
•		Diverse	overklimbeveiligingen
•			Modulair	uitbreidbaar	met	hekwerkdetectiesysteem	bijvoor-

beeld 
Electric Fence of Combi Fence

Ontzorgen
Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van: 
•		Snoeien	begroeiing 
•		Verwijderen	obstakels 
•		Opbreken	asfalt	/	klinkerbestrating 
•		Herstellen	bestrating 
•		Afvoeren	sloop-	/	snoeimaterialen

Type Hoogte Lengte verlengde staander Bevestigingspunten Overklimbeveiliging

Uni-Sec 80 830 1.800 3 nee

Uni-Sec 100 1.030 2.000 3 nee

Uni-Sec 120 1.230 2.200 3 nee

Uni-Sec 140 1.430 2.400 4 nee

Uni-Sec 160 1.640 2.600 4 ja

Uni-Sec 180 1.840 2.800 4 ja

Uni-Sec 200 2.040 3.000 4 ja

Uni-Sec 220 2.240 3.200 5 ja

Uni-Sec 240 2.440 3.400 5 ja


