Europa’s grootste producent van bouwhekken, dranghekken, accessoires en gespecialiseerd hekwerk

Tel: +31 20 399 3518

www.bloknmesh.be

Blok 'N' Mesh Europa B.V.
De BLOK 'N' MESH Group, welke meer dan
40 jaar geleden werd opgericht, is vandaag

een van de belangrijkste Europese fabrikanten
van bouwhekken en ander mobiel hekwerk.
Steunend op ervaring en een groot

innovatievermogen ontwerpt en levert de groep
in heel Europa oplossingen die inspelen op de

behoeften van de veiligheid op bouwplaatsen.
Elk jaar worden er miljoenen hekken, poorten en
accessoires geproduceerd in onze verschillende

fabrieken verspreid over heel Europa. Het streven van
Blok 'N' Mesh is om haar klanten de meest geschikte
ondersteuning te bieden voor hun behoeften op de
bouwplaats en alles daarbuiten, dit tegen de best

mogelijke prijzen. Wanneer u kiest voor Blok ‘N’ Mesh

als partner voor de bescherming van uw (bouw) locatie,

geniet u van deskundig advies, uitvoerig geteste oplossingen
en snelle beschikbaarheid, ongeacht de locatie.

Koop tegen de best mogelijke prijs
Direct van de producent
Levering binnen 2 tot 5 werkdagen
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Onze talrijke distributiepunten zijn door
heel Europa te vinden. Hierdoor kunnen
we een zeer snelle levering garanderen.
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Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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BOUWHEKKEN

Bouwhek Set

Bouwhek Set

Bouwhek Set

Laag Bouwhek

ST Economy Bouwhek

RT Standaard Bouwhek

(275-0000)

(275-1000)

(275-4000)

Voorverzinkt

Voorverzinkt

Voorverzinkt

Buis gebogen in bovenste hoeken

Lichtgewicht en mobiel

Hoekverstevigingen

RAL-kleur op aanvraag

Voordelig

Buis gebogen in bovenste hoeken

Laag Bouwhek (275-0000)
Afmetingen

3500 mm x 1100 mm

Afmetingen

3500 mm x 2000 mm

RT Standaard Bouwhek (275-4000)
Afmetingen

3500 mm x 2000 mm

Ø Frame

Ø 38 mm

Verticale buizen

Ø 38 mm

Ø Frame

Ø 38 mm

Horizontale buis

Ø 35 mm

Horizontale buizen

Ø 25 mm

Horizontale buis

Ø 35 mm

Maaswijdte
Verpakkingseenheid

100 mm x 290 mm

Maaswijdte

28 / pak

Verpakkingseenheid

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

04

ST Economy Bouwhek (275-1000)

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Maaswijdte

40 / pak

105 mm x 260 mm

Verpakkingseenheid

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 8, 9, 10, 11

1+

105 mm x 260 mm

30 / pak

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

BOUWHEKKEN

Bouwhek Set

Bouwhek Set

Bouwhek Set

ST Standaard Bouwhek

RT Plus Anti-Climb Bouwhek

ST Plus Anti-Climb Bouwhek

(275-1805)

(275-5500)

(275-1820)

Voorverzinkt

Voorverzinkt

Voorverzinkt

Frame 100% gelast

Anti-Climb mazen

Hoekverstevigingen

Hoekverstevigingen

Frame 100% gelast

Buis gebogen in bovenste hoeken / Middenbuis
ST Standaard Bouwhek (275-1805)
Afmetingen

3500 mm x 2000 mm

ST Plus Anti-Climb Bouwhek (275-1820)

RT Plus Anti-Climb Bouwhek (275-5500)
Afmetingen

Afmetingen

3500 mm x 2000 mm

3500 mm x 2000 mm

Verticale buizen

Ø 38 mm

Ø Frame

Ø 38 mm

Ø Frame

Ø 38 mm

Horizontale buizen

Ø 38 mm

Middenbuis

Ø 35 mm

Middenbuis

Ø 35 mm

Horizontale buis

Ø 35 mm

Horizontale buis

Ø 38 mm

Maaswijdte
Verpakkingseenheid

105 mm x 260 mm
30 / pak

Maaswijdte
Verpakkingseenheid

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

50.8 mm x 260 mm

Verpakkingseenheid

30 / pak

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 8, 9, 10, 11

1+

Maaswijdte

50.8 mm x 260 mm

30 / pak

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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BOUWHEK POORTEN

Bouwhek Set

Bouwhek Set

Voetgangerspoort
Reflecterende Strip

Voetgangerspoort in Bouwhek

Beveiligde Voetgangerspoort

(275-6110)

(11-255)

(275-6000)
Voorverzinkt

Voorverzinkt

Digi-locksysteem

Anti-Climb mazen

Anti-Climb mazen

Solide constructie

Buis gebogen in bovenste hoeken

Buis gebogen in bovenste hoeken

Smalle Anti-Climb mazen

Reflecterende strip

Optioneel: Reflecterende strip
Voetgangerspoort (275-6000)

Afmetingen

1000 mm x 2000 mm

Afmetingen

1000 m x 3500 mm x 2000 mm

Beveiligde Voetgangerspoort (11-255)
Afmetingen

Ø Frame

Ø 38 mm

Ø Frame

Ø 38 mm

Ø Frame

Horizontale buis

Ø 35 mm

Horizontale buis

Ø 35 mm

Maaswijdte

Maaswijdte
Verpakkingseenheid

50.8 mm x 260 mm

Maaswijdte

20 / pak

Verpakkingseenheid

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

06

Voetgangerspoort in Bouwhek (275-6110)

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Ø 38 mm
50 mm x 50 mm

50.8 mm x 260 mm
20 / pak

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 8, 9, 10, 11

1176.2 mm x 2130 mm

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

BOUWHEK POORTEN

Voertuigpoort 7m
(275-6710)
Reflecterende strips
Anti-Climb mazen
Hulzen als draaipunt (2x aan elke zijde)
Buis gebogen in bovenste hoeken

Voertuigpoort 7m (275-6710)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

3500 mm x 2000 mm (x2)
10 / pak

Voertuigpoort Set
(275-6515)
Voorverzinkt
Aangeboden als SET
Reflecterende strips
Bouwhek Scharnier

Voertuigpoort Set (275-6515)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

3500 mm x 2000 mm (x2)
10 / pak

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 8, 9, 10, 11

1+

Logo plaatje voor een gepersonaliseerd bouwhek. Page 09

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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BOUWHEK ACCESSOIRES
Kunststofblok

Hi-Vis Band
Kunststofblok

(050-0250)

Afmetingen
4 ronde gaten

110 mm x 770 mm x 120 mm
120 mmm x Ø 42 mm

Gewicht

14kg

Materiaal

Gerecycled kunststof

Verpakkingseenheid

Thermisch
verzinkt

2

Verplichte
bevestiging aan
de grond
Bevestiging niet
inbegrepen

Betonblok
(050-0117)
6 ronde gaten
Gewicht

Ø 42 mm

Afmetingen

35kg

Grondanker
(050-0500)
345 mm x 200 mm x 145 mm

Totale lengte

345 mm

Hoogte boven de grond

145 mm

Voetplaat Metaal
(050-0200)
150 mm x 150 mm x 155 mm

Ø buis

Ø 48 mm
Ø 12 mm

Ø elastische band

Ø 490 mm

Ø bevestigingsgaten

Verpakkingseenheid

100 / pak

Hoogte buizen

90 mm

Verpakkingseenheid

Schroeven met
een inbus van
21 mm

(150-0200)

Verpakkingseenheid

(150-0300)

Elektrolytisch
verzinkt

Basic Bouwhekklem x 25
(150-0000)
25 / pak

Vereist:
Dopsleutel of
sleutel HS-klem
Afmetingen
Verpakkingseenheid

200 / pak

Standaard
Bouwhekklem
x 25

Standaard
Bouwhekklemmen
x 25

Elektrolytisch
verzinkt

Afmetingen

Steeksleutel
19mm
Dikte: 2.3mm
HS Bouwhekklemmen
x 25
(150-0200)
127 mm x 95 mm x 52 mm

Standaard
Bouwhekklem x 25
(150-0300)
Verpakkingseenheid

25 / pak

25 / pak

50 mm x 50 mm x 3 mm

Verpakkingseenheid

1+

4 cm

(150-0000)

Bedoeld voor
gebruik in een
harde ondergrond

08

Aantal banden

Hi-Viz Band
Kunststofblok
(300-0320)

Basic
Bouwhekklem
x 25

(050-0500)

Buizen

Afmetingen

Opvallende rode
kleur

Zeer stabiele
basis

53 / pak

Grondanker

Incl. twee bevestigingsbouten

2 reflecterende
banden van 1 cm
breed

(050-0200)

Handgrepen

Opvallende
oranje kleur en
reflecterende
banden

Kunststofblok
(050-0250)

Voetplaat
Metaal

(050-0117)

(300-0320)

Gemaakt van
gerecycled
materiaal
Gepersonaliseerde
RAL kleur of
logo mogelijk
(Neem contact
met ons op)

Betonblok

200 / pak

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

BOUWHEK ACCESSOIRES
Steigerbuis
3m

Korte Schoor

Schoor met
voetplaat

(500-0650)

(500-0700)

(500-0200)

Voorverzinkt
1 gat voor
verbinding met
de Bouwhekklem

1 gat voor
verbinding met
de Bouwhekklem :
Ø15 mm

2 gaten voor
grondpinnen
Ø14 mm
Korte Schoor (500-0650)

Steigerbuis 3m (500-0700)
Lengte

3m

Logo plaatje

900 mm x 360 mm x 70 mm

2 gaten voor
grondpinnen

Ø 14 mm

Verpakkingseenheid

100 / pak

Grondpin
20 cm

(14-600)

Aanpasbaar
(teksten,
kleuren,
afmetingen)

Afmetingen

2 gaten voor
grondpinnen :
Ø20 mm
Afmetingen

1900 mm x 370 mm x 70 mm

Afstand tussen gaten
in de voetplaat

320 mm

1 gat voor verbinding
met de Bouwhekklem

Ø 15 mm

Verpakkingseenheid

100 / pak

Grondpin
100 cm

(500-0215)

(500-0255)

UW LOGO

Onbehandeld
staal
Platte kop

Logo plaatje (14-600)
Voor meer informatie, neem contact met ons op

Grondpin 20 cm (500-0255)
Afmetingen
Gewicht

200 mm
86 g

Grondpin 100 cm (500-0255)
Afmetingen

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

1000 mm

Ø pin

14 mm

Ø kop

25 mm

Verpakkingseenheid

1+

Schoor met voetplaat (500-0200)

+31 20 399 3518

500 / pak

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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BOUWHEK ACCESSOIRES
BraceLok™

Braceblok™ 50kg

(500-1200)

(500-0600)

8 gaten voor het vastzetten van de klem

Stapelbaar en koppelbaar blok

Controleer geregeld de vastheid van de klem,
zeker na harde wind

Samenstelling van het BraceBlok™:
Beton en kunststof

Materiaal: Gegalvaniseerd staal

Bevestigingen niet meegeleverd

BraceLok™
(500-1200)
Afmetingen

Braceblok™ 50kg
(500-0600)

135 mm x 601 mm x 150 mm

Afmetingen

260 mm x 300 mm x 550 mm

Ø buizen

Ø 30 mm

Kleur

Geel

Verpakkingseenheid

100 / pak

Gewicht

50kg

Verpakkingseenheid

Uittilbeveiliging

Ballast Tray

(500-0000)

Liftingtool
Bracebloks™

(500-0300)

(675-0050)

Voorverzinkt

Voorverzinkt

24 / pak

Geschikt voor
Braceblok™
(Productcode:
500-0600)
Te gebruiken
door 2 personen

Uittilbeveiliging (500-0000)
Afmetingen
Sleufgat

340 mm x 210 mm x 40 mm
50 mm

Verpakkingseenheid

100 / pak

Ballast Tray (500-0300)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

470 mm x 550 mm

Liftingtool Bracebloks™ (675-0050)

Afmeting gesloten

hoogte (A) 86 cm, breedte (B) 53 cm,
kaken (C) 3,6 cm

Afmeting open

hoogte (A) 64 cm, breedte (B) 96 cm,
kaken (C) 26.5cm

200 / pak

Verpakkingseenheid

10

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518

10 / pak

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

BOUWHEK ACCESSOIRES
Bouwhek
Scharnier

Bouwhekwiel

Hi-Vis
Bouwhekband

(300-0100)

(300-0000)

(300-0300)

Voorverzinkt

Opvallende
oranje kleur en
reflecterende strip

Voorverzinkt

Hoge
zichtbaarheid
dag en nacht

Bouwhek Scharnier (300-0000)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

210 mm X 214 mm X 140 mm
10 / pak

Hi-Vis Bouwhekband is aan beide
kanten gestikt
en beschikt over 2
bevestigingsogen

Bouwhekwiel (300-0100)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

430 mm x 38 mm
10 / pak

Hi-vis bouwhekband (300-0300)

Lengte

3680 mm

Verpakkingseenheid

10 / pak

Laadplatform
Laadplatform voor
Bouwhekken (400-0000)
Afmeting

3110 mm x 1855 mm x 920 mm

Materiaal

Onbehandeld Staal

Maximale capaciteit

25/30 Bouwhekken

Verpakkingseenheid

5 / pak
Laadplatform voor Blockade
Bouwhekken (400-0500)

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Afmeting

1860 mm x 1930 mm x 1590 mm

Materiaal

Onbehandeld Staal

Maximale capaciteit

30 Blockade Bouwhekken

Verpakkingseenheid

5 / pak

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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BOUWHEK ZEILEN & NETTEN

Accessoires

Accessoires

P11

P11

P11

P11

Bouwheknet

Bouwhekzeil

(118-205)

(118-040)

Materiaal: HDPE

Materiaal: hoge dichtheid polyethyleen

Anti-UV behandeld

22 aluminium ogen

1 ring in elke hoek

Voorzien van ingezoomd polypropyleen koord

P11

P11

Aluminium ogen Ø 12 mm
Bouwheknet (118-205)
Afmetingen

Afmetingen

3410 mm x 1760 mm

Dichtheid

150 g/m²

Dichtheid

140 g/m²

Verpakkingseenheid

10 / pak

Verpakkingseenheid

20 / pak

Beschikbare kleuren

12

3450 mm x 1800 mm

Bouwhekzeil (118-040)

Wit

Groen

Blauw

Beschikbare kleuren

Wit

Groen

Zwart

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

BOUWHEK ZEILEN & NETTEN

Accessoires
P11

Accessoires
P11

P11

P11

Bedrukt Bouwhekzeil

Bouwheknet Brandvertragend

(118-500)

(118-105)

Micro-geperforeerd PVC

Anti-UV behandeld

Digitale bedrukking

Brandvertragende uitvoering (conform EN 13501-1 klasse B)

Zomen en oogjes (Ø12 mm) om de 50 cm

Windweerstand: 88%

UV-bescherming

Materiaal: HDPE
Bedrukt Bouwhekzeil (118-500)

Afmetingen
Dichtheid

3375 mm x 1780 mm
300 g/m²

Verpakkingseenheid

1 / pak

P11

P11

Bouwheknet Brandvertragend (118-105)
Afmetingen

50000 mm x 2000 mm

Dichtheid

150 g/m²

Verpakkingseenheid

1 / pak

Beschikbare kleuren

Groen

Zwart

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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BOUWHEK ZEILEN & NETTEN
Acoustic Shield™
(425-0005)
Absorbeert bouwgeluiden en voorkomt weerkaatsing
Waterafstotend
Personaliseerbaar
PVC-gecoat polyesterweefsel
Geluidsreductie tot wel 38 dB
Acoustic Shield™ (425-0005)
Afmetingen

3550 mm x 2000 mm

Dichtheid

640g /m²

Verpakkingseenheid

10 / pak

4
40,0

Geluidsreductie Index (dB)

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

125

250

500

1000

2000

4000

250

F
500

1000

2000

4000

1000

2000

4000

Frequentie (Hz)
500
1000

2000

4000

Frequentie (Hz)

Geluidsreductie Index (dB)

1,40

Accessoires
P11

P11

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

P11

0,0

125

250
250

14

500

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

BOUWHEK ZEILEN & NETTEN
Doorschijnend Verstevigd
Afscheidingszeil Brandvertragend

Steigernet Groen 3.07m x 20m
(118-140)

(118-085)

Materiaal: hoge dichtheid polyethyleen

Bevestigingsstroken met oogjes over de hele lengte

Voorzien van verstevigingsbanden en Rijggaten

Anti-UV behandeld
Aluminium ogen Ø 15 mm
Aluminium ringen elke 100 cm
Steigernet Groen
(118-140)

Doorschijnend Verstevigd
Afscheidingszeil
Brandvertragend (500-1200)
Afmetingen
Dichtheid

Afmetingen

3.20 m x 20 m
150 g/m²

Verpakkingseenheid

Kabelbinders
(Tie Wraps)
Zwart

Geleverd in dozen
van 100 stuks

Geleverd in dozen
van 100 stuks

(118-190)

1+

50 g/m²

Verpakkingseenheid

4 / pak

Spanelastiek
(118-095)

Geleverd per
100 stuks

(118-195)

Kabelbinders (Tie Wraps) Wit (118-190)
Wit

Verpakkingseenheid

Dichtheid

2 / pak

Kabelbinders
(Tie Wraps)
Wit

Kleur

3 m x 20 m

100 / pak

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Kleur: Zwart

Kabelbinders (Tie Wraps) Zwart (118-195)
Kleur
Verpakkingseenheid

Zwart
100 / pak

Spanelastiek (118-095)
Kleur
Verpakkingseenheid

+31 20 399 3518

Zwart
100 / pak

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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BOUWHEK ANTI-FALL SYSTEMEN : BRACEBLOK™ SYSTEM
Het BraceBlok™ in combinatie met schoren draagt bij aan een zeer
stabiele opstelling en biedt weerstand tegen windsnelheden tot
141 km/u (afhankelijk van de opstelling).

Verklein het risico op het omvallen van de bouwhekken
Geen bevestiging in of op de grond nodig

Te gebruiken in combinatie met het Kunststofblok (050-0250)
Zeer beperkt struikelgevaar aan de andere zijde van de

bouwplaats bevoorderd de veiligheid van voorbijgangers
De felle gele kleur draagt bij aan de zichtbaarheid van
de locatie

Het BraceBlok™ heeft een uniek ontwerp voor optimale

stabiliteit en eenvoudige stapeling tijdens transport / opslag
De blokken van 50kg per stuk kunnen gemakkelijk door twee
personen met de speciale lifting tool worden verplaatst

16

BraceBlok™ systeem met Hoekschoor
(550-1550)

BraceBlok™ systeem met Korte schoor
(550-1500)

Bestand tegen windstelheden tot 141 km/u
(i.c.m. 4 BraceBloks™)

Bestand tegen windstelheden tot 135 km/u
(i.c.m. 3 BraceBloks™)

Controleer na elke periode van harde wind de bouwhekklemmen en draai deze vast indien nodig.

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

BOUWHEK ANTI-FALL SYSTEMEN : BRACEBLOK™ SYSTEM

Een opstelling met
een Korte schoor

Een opstelling met
een Hoekschoor

42

km/h

MAX

MAX

Een opstelling met
een Korte schoor en 1 BraceBlok™

Een opstelling zonder
additionele versteviging

37

km/h

Een opstelling met
een Hoekschoor en 1 BraceBlok™

80

56

km/h

MAX

83

km/h

km/h

MAX

MAX

Een opstelling met
een Korte schoor en 3 BraceBlok™

Een opstelling met
een Hoekschoor en 4 BraceBlok™

135

141

MAX

MAX

km/h

km/h

BELANGRIJKE OPMERKING: de resultaten van de windweerstandsberekeningen zijn indicatief en worden hier gebruikt om de verschillende opstellingen met elkaar te vergelijken.
Het wordt aangeraden om op locatie een windberekening uit te laten voeren, zodat er rekening kan worden gehouden met alle factoren van de (bouw) plaats.

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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DRANGHEKKEN

Bouwhek Set

Laag Bouwhek

Standaard Dranghek

Dranghek Thermisch Verzinkt

(275-0000)

(525-0005)

(525-0000)

Voorverzinkt

Voorverzinkt

Thermisch verzinkt

Buis gebogen in bovenste hoeken

Lichtgewicht en mobiel

Incl. blanco naambordje tbv. logo/sticker

RAL-kleur op aanvraag

Laag Bouwhek (275-0000)
Afmetingen

Afmetingen

2300 mm x 1100 mm

Dranghek Thermisch Verzinkt (525-0000)
Afmetingen

2000 mm x 1050 mm

Ø Frame

Ø 38 mm

Ø Frame

Ø 38 mm

Ø Frame

Ø 38 mm

Horizontale buis

Ø 35 mm

Ø spijlen

12 mm

Ø spijlen

12 mm

Maaswijdte
Verpakkingseenheid

18

3500 mm x 1100 mm

Standaard Dranghek (525-0005)

100 mm x 290 mm
28 / pak

Aantal spijlen
Verpakkingseenheid

15
50 / pak

Aantal spijlen

15

Ruimte tussen spijlen

107mm

Verpakkingseenheid

50 / pak

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

CITYHEKKEN

Blockade Set

Blockade Bouwhek 1m
(100-0000)
Voorgegalvaniseerd frame
Witte primer laag

Gegalvaniseerde Uitvoering
(100-0500)

Elke RAL kleur beschikbaar

Blockade Bouwhek 1m (100-0000)
Afmetingen

2150 mm x 1050 mm

Ø Verticale Buizen

Ø 38 mm

Plaatdikte

0.50 mm

Verpakkingseenheid

58 / pak

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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DRANGHEKKEN

Dranghek Doorgang
met Veerbelaste Poort

Schaarhek Metaal

Vierkant Schaarhek Metaal

(525-0100)

(550-0210)

(550-0220)

Geïntegreerde deur

Hoge zichtbaarheid door rode en witte kleur

Hoge zichtbaarheid door rode en witte kleur

Geïntegreerde bevestiging

Sluiting d.m.v. haak

Sluiting d.m.v. haak

Anti-UV behandeld

Anti-UV behandeld

Veiligheidsdop aan de uiteinden van de buizen

Veiligheidsdop aan de uiteinden van de buizen

4 vaste poten
Buis gebogen in bovenste hoeken
Dranghek doorgang
met veerbelaste poort (525-0100)
Afmetingen

20

2336 mm x 2100 mm x 972 mm

Schaarhek Metaal (550-0210)
Afmetingen

2580 mm x 1000 mm

Afmetingen

1300 mm x 1000 mm

Ø Frame

Ø 38 mm

Ø buis

Verpakkingseenheid

10 / pak

Dikte afstandhouders

10 mm

Dikte afstandhouders

10 mm

Verpakkingseenheid

50 / pak

Verpakkingseenheid

50 / pak

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Ø 25.5 mm

Vierkant Schaarhek Metaal (550-0220)

Ø buis

+31 20 399 3518

Ø 25 mm

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

DRANGHEKKEN

Schaarhek Kunststof

HD Kunststof Dranghek

Kunststof Dranghek

(150-010)

(14-804)

(575-0010)

Reflecterende strips

Geproduceerd van nieuw HDPE

Hoge zichtbaarheid door opvallende kleur (standaard in rood)

Sluiting d.m.v. haak

Volledig recyclebaar

Andere kleuren op aanvraag beschikbaar

Sterk en duurzaam

Reflecterende strips (strips EN 12899 standaard verkrijgbaar als optie)

Reflecterende strips voor betere zichtbaarheid

Getest in windtunnel

Afgeronde hoeken
Aangeboden als set

Schaarhek Kunststof (150-010)
Afmetingen

2.50 m x 0.96 mm

Hoogte

0.96 m

Lengte ingeklapt

0.22 m

Lengte uitgevouwen

2.50 m

Verpakkingseenheid

4 / pak

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Kunststof Dranghek (575-0010)

HD Kunststof Dranghek (14-804)
Afmetingen

1060 mm x 2060 mm x 50 mm

Afmetingen
Verpakkingseenheid

+31 20 399 3518

1000 mm x 2000 mm x 800 mm x 90 mm
45 / pak

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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DRANGHEK ACCESSOIRES
Kunststofblok

Hi-Vis Band Kunststofblok

(050-0250)

(300-0320)

4 ronde gaten van 42mm

Opvallende oranje kleur en reflecterende
banden

Gemaakt van gerecycled materiaal

2 reflecterende banden van 1 cm breed

Gepersonaliseerde RAL kleur of logo mogelijk

Elastische band Ø490 mm
Hi-Viz Band Kunststofblok
(300-0320)

Kunststofblok
(050-0250)
Afmetingen
Gewicht

Afmetingen

770 mm x 110 mm

Verpakkingseenheid

14 kg

Verpakkingseenheid

Voetplaat
Metaal

(050-0117)

Grondanker
(050-0500)

(050-0200)

Handgrepen

Thermisch
verzinkt

Opvallende rode
kleur

Zeer stabiele
basis

Bedoeld voor
gebruik in een
harde ondergrond

Verplichte
bevestiging aan
de grond

Incl. twee
bevestigingsbouten

Bevestiging niet
inbegrepen
Betonblok (050-0117)

Gewicht

22

1+

100 / stucks

53 / stucks

Betonblok

6 ronde gaten

1 cm

Ø 40 mm
35kg

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Voetplaat Metaal (050-0200)
Afmetingen

150 mm x 150 mm x 155 mm

Grondanker (050-0500)
Totale lengte

345 mm
145 mm

Ø buizen

Ø 48 mm

Hoogte boven de grond

Ø gaten

Ø 12 mm

Buizen

Verpakkingseenheid

200 / pak

Verpakkingseenheid

+31 20 399 3518

50 mm x 50 mm x 3 mm
200 / pak

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

BOUWHEKKLEMMEN

Basic Bouwhekklem x25

HS Bouwhekklemmen x25

Dopsleutel voor High security klem

(150-0000)

(150-0200)

(150-0220)

Elektrolytisch verzinkt

Elektrolytisch verzinkt

Te gebruiken met dopsleutel 21mm

Schroeven met een inbus van 21 mm

Vereist: Dopsleutel of sleutel HS-klem

Voor het (de-)monteren van de Highsecurity klem (150-0200)

Basic Bouwhekklem x25
(150-0000)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

1+

135 mm x 70 mm x 28 mm
25 / pak

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

HS Bouwhekklemmen x25
(150-0200)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

127 mm x 95 mm x 52 mm
25 / pak

Dopsleutel voor High security klem
(150-0220)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

+31 20 399 3518

45 mm
200 / pak

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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BLOCKADE BOUWHEKKEN

Blockade Set

Blockade Set

Bouwhek Set

Blockade Set

Bouwhek Set

Combi Blockade Bouwhek 2m

Bouwhek Set

Blockade
Bouwhek 2m

(100-1000)

Blockade
Bouwhek 1m

(100-2000)

Voorgegalvaniseerd frame
Witte primer laag

Voorgegalvaniseerd
frame

Onze half-open cityfence

Witte primer laag

(100-0000)

Voorgegalvaniseerd
frame

Gegalvaniseerde Uitvoering

Witte primer laag

Gegalvaniseerde Uitvoering

(100-2500)
Combi Blockade Bouwhek 2m (150-010)
Afmetingen

24

2150 mm x 2000 mm x 1060 mm

(100-2500)

Blockade Bouwhek 2m (150-010, 100-2500)
Afmetingen

2150 mm x 2000 mm

Blockade Bouwhek 1m (100-0000, 100-0500)

Afmetingen

2150 mm x 1050 mm

Ø verticale buizen

Ø 38 mm

Ø verticale buizen

Ø 38 mm

Ø verticale buizen

Ø 38 mm

Dikte van de plaat

0.50 mm

Elastische hoofdband

0.50 mm

Plaatdikte

0.50 mm

Verpakkingseenheid

58 / pak

Verpakkingseenheid

58 / pak

Verpakkingseenheid

58 / pak

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be

BLOCKADE POORTEN

Blockade™ Voetgangerspoort
(100-3000)
Voorgegalvaniseerd frame
Witte primer laag
Versterkt frame en dwarsbalk
Geïntegreerde sluiting

Blockade™ Voetgangerspoort (100-3000)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

1000 mm x 2000 mm
10 / pak

Blockade™ Voertuigpoort 4.5m
(100-4000)
Voorgegalvaniseerd frame
Witte primer laag
Versterkt frame en dwarsbalk
Geïntegreerde sluiting

Blockade™ Voertuigpoort (100-4000)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

4300 mm x 2000 mm x 2150 mm
10 / pak

Andere accessoires zijn te vinden op pagina 10

1+

Blockade Set

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Anti-fall systeem is te vinden op pagina 16,17

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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BLOCKADE POORTEN
HET ANTI-FALL SYSTEEM VOOR BLOCKADE BOUWHEKKEN
Blok 'N' Mesh raadt het gebruik van dit systeem aan in combinatie met gesloten hekwerk zoals hert
Blockade Bouwhek.

Dit systeem is ontwikkeld en getest om het gebruik van mobiel hekwerk met een hoge windbelasting
zonder 'in-ground' bevestiging mogelijk te maken.

Bouwhekklem

Ballast Tray

ZT-Base

BraceLok™

Ballast (niet inbegrepen)

Tray geleider

Eindbuis

Schoor

Door het ontwerp wordt de overlast aan de straatkant tot een minimum beperkt en ervaren
voorbijgangers geen struikelrisico voor uitstekende delen of voetblokken.

Voor meer informatie over zit systeem kunt u de technische fiche en installatiehandleiding raadplegen
via de website www.bloknmesh.nl of neem vrijblijvend contact met ons op e-mail of telefoon.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voldoende ballast aan te brengen voor de locatie (niet

meegeleverd). Het is essentieel dat de benodigde hoeveelheid ballast voor elke locatie wordt berekend.
Het systeem is getest op optimale veiligheid op het terrein tegen sterke wind.

26

Een belangrijke toevoeging is dat de benodigde ballast zowel aan het begin als het einde van de lijn
verdubbeld moet worden.

Controleer na elke periode van harde wind de bouwhekklemmen en draai deze vast indien nodig.

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518
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BLOCKADE POORTEN

In-Ground

On-Ground

Hijsringen

Hijsringen

Verstelbaar scharnier

Verstelbaar scharnier

Bajonetsluiting

Bajonetsluiting

Schuifgrendel

Schuifgrendel

Artikel code

Paal

Afmetingen

Artikel code

Paal

Afmetingen

Semi-Permanente
poort 6.00 m In-Ground

375-6500

1000 mm x 1000 mm
x 3220 mm

6000 mm x 3000 mm
x 3000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
poort 6.00 m On-Ground

375-6000

1000 mm x 1000 mm
x 3220 mm

6000 mm x 3000 mm
x 3000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
poort 5.00 m In-Ground

375-5500

1000 mm x 1000 mm
x 3220 mm

5000 mm x 3000 mm
x 3000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
poort 5.00 m On-Ground

375-5000

1000 mm x 1000 mm
x 3220 mm

5000 mm x 3000 mm
x 3000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
poort 4.00 m In-Ground

375-4500

1000 mm x 1000 mm
x 3220 mm

4000 mm x 3000 mm
x 2000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
poort 4.00 m On-Ground

375-4000

1000 mm x 1000 mm
x 3220 mm

4000 mm x 3000 mm
x 2000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
poort 3.00 m In-Ground

375-3500

1000 mm x 1000 mm
x 3220 mm

3000 mm x 3000 mm
x 2000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
poort 3.00 m On-Ground

375-3000

1000 mm x 1000 mm
x 3220 mm

3000 mm x 3000 mm
x 2000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
deur 1.00 m In-Ground

375-0150

1000 mm x 1000 mm
x 2220 mm

1000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
deur 1.00 m On-Ground

375-0100

1000 mm x 1000 mm
x 2220 mm

1000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
deur 1.00 m In-Groun2

375-0250

1000 mm x 1000 mm
x 2220 mm

2000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
deur 2.00 m On-Ground

375-0200

1000 mm x 1000 mm
x 2220 mm

2000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
deur 2.00 m In-Ground

375-0350

1000 mm x 1000 mm
x 2220 mm

3000 mm x 2000 mm

Semi-Permanente
deur 3.00 m On-Ground

375-0300

1000 mm x 1000 mm
x 2220 mm

3000 mm x 2000 mm

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518
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MOBIEL SECURITY HEKWERK : DEFENDER™

Het Defender Paladin™ hekwerk is een uiterst robuust en
revolutionair mobiel perimeter-systeem voor tijdelijk of

semi-permanent gebruik. Het hekwerk is breed inzetbaar en
biedt een hoge mate van veiligheid.
Zeer robuust
Toepasbaar als inbraakbeveiliging
Hoge mate van windbelastbaarheid
Geprofileerd Paladin gaas (anti-climb)
Geen bevestiging aan of in de grond
Geen beschadigingen aan de openbare weg
Beschikbaar in elke RAL-kleur, passend bij uw visuele
identiteit

Gebaseerd op 3 verschillende ballast opties voor stabilisatie
van het hekwerksysteem (BraceBloks™ 50 kg, Waterballast
of 275 kg Blok). Toepasbaar naar wens van de locatie.
Modulair en herplaatsbaar
Zeer vaak herbruikbaar
Vandalisme bestendig
Economisch verantwoord
Beschikbaar voor huur
Installatie door ons mogelijk

28

1+

Snelle levering direct van de producent
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MOBIEL SECURITY HEKWERK : DEFENDER™ ACCESSOIRES

SafeBlok™ 275 kg

WaterBlok™

BraceBlok™ 50kg

ISO VIEW

Liftingtool BraceBloks™

Gaas bevestigingsbeugel

The copyright in this drawing belongs to Blok N Mesh Global Ltd and should not be copied or
shown to third parties without the express permission of Blok N Mesh Global Ltd.

DATE
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TITLE
@A3

SCALE

N.T.S.

DRAWN

CDV
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T. STEWART
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T. STEWART

DRAWING
No.

Hekwerk support

DEFENDER BOLT ON AUTO MESH RESTRAINER

BNM 22-648

REV

D

Code Article
2.00 High x 2.50m
3m Defender
Defender™
FenceFence

2 m x 2.5 m

2.00 High x 2.50m
2.40
3m Defender
Defender™
FenceFence

2.4 m x 2.5 m

2.00 High x 2.50m
3.00
3m Defender
Defender™
FenceFence

3 m x 2.5 m

Corner Angle 90o

1+

Snelle levering direct van de producent
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+31 20 399 3518

Gereedschap voor installatie
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HIGH SECURITY HEKWERK : POLMIL®
POLMIL® High Security hekwerk is ontwikkeld door

Blok 'N' Mesh en is oorspronkelijk ontworpen om de strenge
beveiligingsspecificaties tegen terreur voor de Olympische
Spelen van 2012 in Londen te overtreffen.

Het systeem is geheel on-ground en wordt gekenmerkt
door de snelle en eenvoudige installatie. Bovendien
is het geschikt voor gebruik op alle soorten terrein
en ondergrond.
Er wordt gebruik gemaakt van 358 anti-klim
gevangenengaas en biedt vele accessoires om vernieling
en inbraakpogingen te voorkomen.

The POLMIL® PAS 68

POLMIL® PAS 68 High Security hekwerk is visueel en functioneel
vergelijkbaar met het base-level POLMIL® systeem, maar maakt

gebruik van een zwaardere en stevigere structuur welke bestand
is tegen aanvallen met bepaalde type voertuigen.

Tevens beschikt het over een massief stalen strip welke
geleidelijk de energie absorbeerd en voorkomt dat de

hekwerklinie doorbroken wordt bij een aanval met een voertuig.

POLMIL® producten worden op grote schaal ingezet
bij de overheidsinstellingen, nucleaire faciliteiten,
militaire locaties, hoogspanningsstations, luchthavens,
mijnbouwactiviteiten en andere beveiliging gevoelige
locaties in binnen-en buitenland.

30

Het systeem is ook verkrijgbaar als Polmil® Eco Panel, dat minder flexibel is en minder elementen biedt, maar goedkoper is en gemakkelijker te installeren.

1+
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HIGH SECURITY HEKWERK : POLMIL® ACCESSOIRES
PO LMIL® Voertuig- en Voetgangerspoorten

De Voetgangerspoorten van POLMIL® is ontwikkeld met
de gedachte dat er ook in een bestaande opstelling een

doorgang gecreëerd kan worden. Het paneel incl. poort heeft

namelijk dezelfde afmeting als de andere hekwerkpanelen en
Optioneel Deadlock

kan op deze manier eenvoudig uitgewisseld worden.
De POLMIL® deuren zijn in beide richtingen te openen, maar
kunnen indien nodig worden beperkt in slechts één richting.

De Voertuigpoorten van POLMIL® kunnen worden geopend
in beide richtingen en hebben een standaard opening van
4,4 m, 5 m of 6 m.
De staanders van de Voertuigpoorten hebben verstelbare
scharnieren voor verticale en horizontale tolerantie. Dit
Mogelijkheid om andere lengtes te produceren - 5m als standaard.

1+

Optioneel Digi-Lock

vergemakkelijkt de installatie op diverse oneven oppervlakten.

SafeBlok™ 750kg

Afdekstrook

90° Bevestigingshoek

Overklimbeveiliging

T-Puntdraadkop

WaterBlok™

Graafbeveiliging

Laadplatform

Hefgereedschap

Gereedschap voor installatie

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

+31 20 399 3518
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HIGH SECURITY HEKWERK : VCB POLMIL®
POLMIL® Modular VCB on ground systeem

Het POLMIL® High Security hekwerk Modular VCB bestaat uit een basis van beton met een gewicht
van 2,500kg met daarbovenop een hekwerkpaneel gemonteerd.

Elk deel heeft een lengte van 3 meter en kan eenvoudig met elkaar verbonden worden doormiddel
van de verbindingsplaten en bouten.

Specialistische kennis van het systeem is niet nodig: het hele systeem kan snel en eenvoudig met een
vorkheftruck op de juiste plaats worden neergezet en wordt vervolgens met elkaar verbonden.

Het POLMIL® Modular VCB beschikt standaard over vorkhektrucksleuven voor gemakkelijke installatie
en verplaatsing.

Om de stabiliteit nog verder te vergroten kunnen er stalen grondplaten worden bevestigd, welke indien gewenst ook aan de ondergrond vastgeschroefd kunnen worden.

Bij installatie op een oneven ondergrond zijn afdekstroken optioneel verkrijgbaar om te voorkomen
dat er openingen ontstaan tussen de hekwerkpanelen.

Grondplaat

Scharnierend hoekpaneel

Lifting Clutch

VCB End Section

De effectiviteit van de POLMIL® hekwerksystemen zijn uitvoerig getest, gebruikt en
bewezen in tal van situaties.
Bovendien worden alle POLMIL® systemen standaard geleverd met een loodvrij blauwe
polyester poedercoating (RAL 5001).
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Kabelhaken

+31 20 399 3518
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HIGH SECURITY HEKWERK : VCB POLMIL® ACCESSOIRES & CRANE GUARD™
POLMIL® Modular Voertuig- en Voetgangerspoorten

De on-ground POLMIL® Voertuigpoorten zijn beschikbaar in

verschillende varianten en afmetingen. De poorten kunnen worden
geopend in beide richtingen en hebben een standaard opening
van 4,4 m, 5 m of 6 m.

Ook zijn er ruimtebesparende vouwpoorten beschikbaar waardoor
er een extra brede doorgang gecreëerd kan worden en de

openstaande poortdelen de overlast tot een minimum beperken.
De staanders van de Voertuigpoorten hebben verstelbare
scharnieren voor verticale en horizontale tolerantie. Dit

vergemakkelijkt de installatie op diverse oneven oppervlakten.

CRANE GUARD™

De Crane Guard™ is ons speciaal ontworpen systeem om
toegang tot (hijs)kranen door onbevoegden te blokkeren
Standaard geleverd in een hoogte van 3,8 m
Modulaire panelen (geschikt voor verschillende opstellingen)
Auto-gestabiliseerde structuur
Neemt slechts beperkte ruimte in
De basis van de kraan blijft zeer goed zichtbaar
Beschikt over een integraal digi-slot, toegankelijk via
combinatiecode, evenals high security bevestigingen voor
extra veiligheid

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

De optioneel verkrijgbare overklimbeveiliging maakt het voor

onbevoegden haast onmogelijk om over het hekwerk te klimmen.

+31 20 399 3518
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HEKWERKSYSTEMEN : GO-HOARD™
Go-Hoard™ is het innovatieve PVC hekwerk dat wordt

geproduceerd van gerecycled materiaal. Uitermate geschikt als
alternatief voor houten omheiningen (die gevoeliger zijn voor
schade door weersinvloeden en vandalisme). Go-Hoard™ een

robuuste, nette, herbruikbare en recycleerbare omheining van
2 m en 2,4 m lang.

Dit systeem is beschikbaar als on-ground opstelling met 750kg

SafeBloks™ of als in-ground opstelling met dubbele steigerbuizen.
Bovendien zijn de Go-Hoard™ PVC-panelen ontworpen als een

duurzaam systeem en zijn ze 100% recycleerbaar aan het einde
van hun levensduur in onze speciale recyclingfaciliteit, waar
afvalplastic wordt omgezet in nieuwe producten voor de

bouwsector. Hierdoor wordt de vervuiling door plasticafval tot
een minimum beperkt.

Standaard wordt het hekwerk geleverd met een witte afwerking.

Ook is het mogelijk de panelen van een specifieke (bedrijfs) kleur
te voorzien (elke RAL-kleur mogelijk).

NEW
PRODUCT

Go-Hoard™ On-Ground

34

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Go-Hoard™ In-Ground

Go-Hoard™ On VCB
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HEKWERKSYSTEMEN : GO-HOARD™ HEKWERKSYSTEEM POORTEN
De Go-Hoard™ Voetgangerspoort is speciaal ontwikkeld voor

gebruik in combinatie met Go-Hoard™ hekwerkpanelen en zorgt
voor een veilige terreintoegang voor voetgangers.
Deurgrendel

Digilock

Het deursysteem van 1,2 m (B) x 2,4 m (H) is gemakkelijk
en eenvoudig te beveiligen met een hangslot en ketting
(apart verkrijgbaar).

De Go-Hoard™ Voertuigpoort met zeer smalle mazen is
Handgreep

Pushpad

speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Go-Hoard™
hekwerkpanelen.

Het poortsysteem bestaat uit twee delen van elk 2,4 m (H)

x 2,5 m (B), gecombineerd met een maximale poortopening
van 5 m (B).

Een integrale schuifgrendel kan gemakkelijk worden afgesloten
met een hangslot en ketting (apart verkrijgbaar) en valbouten
zorgen voor extra stabiliteit en veiligheid.

Deze producten worden standaard geleverd in een blauwe

poedercoating, maar kan tegen een meerprijs in elke RAL-kleur
Slidebar Locking System

1+

Snelle levering direct van de producent
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naar keuze worden gepoedercoat.

+31 20 399 3518
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HEKWERKSYSTEMEN : REUSE-A-WALL™
Ontworpen voor eenvoudige installatie en als veilige, stabiele
on-ground afscheiding voor binnenruimtes.

Ontwikkeld voor locaties in drukke gebieden
Een stevige omheining (ontworpen voor gebouwen
die in gebruik zijn, waardoor de voetgangersstroom kan
worden gekanaliseerd)
Brandwerend
Beveiligde toegangsmogelijkheden voor werknemers
Snel te installeren
Volkomen veilig

Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen

Panelen van 1 m x 2.50 m
Panelen van 2 m x 2.50 m
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Stabiel statief
voor installatie

Enkele of dubbele toegangsdeur
(met digicode slot)

Bevestiging

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be

Montagehoeken
(180°, 90° or 45°)

bloknmesh.be

HEKWERKSYSTEMEN : REUSE-A-WALL™ POORTEN & ACCESSOIRES
De voordelen van de RAW systemen:
Herbruikbaar

Milieuvriendelijk - bestaat uit 85% gerecycled plastic en is volledig recyclebaar

Aanpasbaar aan alle configuraties

Stootvast

Voor veiligheid ontworpen (geen risico op struikelen vanaf openbare zijde

Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen

+ glad oppervlak)

UV-bestendig voor 10 jaar

Volledig Modulair

Gemakkelijk en eenvoudig te bedienen

Biedt toegangsoplossingen (enkele of dubbele deuren) beveiligd met een digitale
code voor meer veiligheid

Vereist geen interventie op hoogte

Economisch (beschikbaar voor verhuur)

Installatie door ons mogelijk

Installatie in een metrostation

1+
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Installatie op een groot internationaal vliegveld

+31 20 399 3518

Installatie in een winkelcentrum

sales@bloknmesh.be
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BOUWPLAATS UITRUSTING
Afzetgaas 100g

Grondpen

(625-0000)

(625-1000)

Beschikbaar in verschillende kleuren en gewicht

Haak voor bevestiging

Materiaal: polyethyleen

Beschikt over scherpe punt voor installatie

UV bestendig

Materiaal: Staal

Beschikbaar per pallet

Gewicht: 1400g
Afzetgaas 100g
(625-0000)

Afmetingen

1 m x 50 m

Maaswijdte

95 mm x 35 mm

Verpakkingseenheid

4 / pak

Kunststof Ketting

Grondpen
(625-1000)
Afmetingen

130 cm

Ø buis

Ø 14 mm

Verpakkingseenheid

500 / pak

Kunststof Ketting Paal

(550-5300)

(550-5340)

Kleuren: Rood en wit

Rood en wit met haken
Gewicht voet 2kg
Te gebruiken i.c.m. Kunststof ketting

Kunststof Ketting
(550-5300)
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Kunststof Ketting Paal
(550-5340)

Afmetingen

25 m

Ø schakels

Ø 8 mm

Ø buis

Ø 40 mm

Verpakkingseenheid

4 / pak

Dikte van de plaat

0.60 mm

Verpakkingseenheid

200 / pak

1+

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Afmetingen

280 mm x 1004 mm

+31 20 399 3518
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BOUWPLAATS UITRUSTING
Spaghetti Mat - 14mm

Spaghetti Mat - 3mm

(103-108)

(103-107)

Geschikt voor binnengebruik op vlakke en harde
ondergrond

Geschikt voor binnengebruik op vlakke en harde
ondergrond

Bevestiging aan bodem noodzakelijk

Bevestiging aan bodem noodzakelijk

Andere kleuren beschikbaar op aanvraag

Andere kleuren beschikbaar op aanvraag

Anti-UV behandeld

Anti-UV behandeld

Spaghetti Mat - 14mm
(103-108)
Afmetingen
Verpakkingseenheid

1 m x 10 m x 14 mm

20 / pak

Kunststof
loopbrug met
2 leuningen

Producteigenschappen

(550-5206)

2 leuningen in
opvallende kleur
rood met
reflecterende
strips

Antislip oppervlak

Anti-slip profiel

UV bestendig

Een ringmat is
zowel binnen als
buiten te gebruiken

1+

Verpakkingseenheid

(550-5000 - 5100)

De Rubber Ringmat
kan uitstekend
worden gebruikt
als deurmat, maar
ook als entrée mat
en werkplaats mat

Verpakkingseenheid

1 m x 10 m x 3 mm

Loopbrug

(127-002)

Afmetingen

Afmetingen

9 / pak

Rubber
Ringmat

De open bodem
zorgt voor een
goede afvoer van
vloeistoffen en vuil

Spaghetti Mat - 3mm
(103-107)

Maximaal
draagvermogen:
500kg
(550-5000)
Rubber Ringmat (127-002)
0.9 m x 1.5 m x 8 mm
5 / pak

Snelle levering direct van de producent
Resellers, wij kunnen rechtstreeks aan uw eindgebruikers leveren

Afmetingen
Verpakkingseenheid

Loopbrug

TP Kunststof loopbrug met 2 leuningen
(550-5206)

(550-5100)

2000 mm x 1200 mm

1700 mm x 1200 mm

10 / pak

10 / pak

Afmetingen

20000 mm x 800 mm

Plaatdikte

50 mm

Verpakkingseenheid

10 / pak

+31 20 399 3518

sales@bloknmesh.be
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BOUWPLAATS UITRUSTING

HD Kunststof
Vloerplaat 46T

Oprijplaten
(675-3140 : mannelijk 675-3150 : vrouwelijk)

(675-3131)
Materiaal : Gerecycled soepel PVC

Aantal benodigde oprijplaten per plaat:

Gewicht : 35 kg

2 stuks in de breedte

Oprijplaten (optioneel beschikbaar)

3 stuks in de lengte

HD Kunststof Vloerplaat 46T (675-3131)
Afmetingen
Verpakkingseenheid
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120 cm x 80.5 cm x 3cm

Oprijplaten (675-3140 : mannelijk - 675-3150 : vrouwelijk)
Afmetingen

400 mm x 100 mm x 43 mm

30 / pak

Snelle levering direct van de producent
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BOUWPLAATS UITRUSTING

Kabelbrug

Rol van 6 m

(550-5400, 550-5410, 550-5415, 550-5395, 550-5390)
Kan aan de ondergrond worden bevestigd
Gemakkelijk te verplaatsen en ruimtebesparend (omdat het kan
worden opgerold)
Rol van 1 m

Kabelbrug 1m (550-5410)

Afmetingen

1000 mm x 240 mm x 72mm

Afmetingen
Ø kabelgoot:
Verpakkingseenheid
Rol van 9 m
Afmetingen

Ø kabelgoot:

Ø 60 mm

Ø kabelgoot:

Verpakkingseenheid

30 / pak

Verpakkingseenheid

Rol van 4 m

Kabelbrug 4m (550-5400)

Afmetingen
Ø kabelgoot:
Verpakkingseenheid

1+

170 mm x 50 mm x 4 m
Ø 40 mm
1 / pak

Snelle levering direct van de producent
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Rol van 10 m
Afmetingen
Ø kabelgoot:
Verpakkingseenheid

Kabelbrug 6m (550-5390)
100 mm x 6 m x 30 mm
Ø 20 mm
1 / pak

Kabelbeschermer
(550-5420 - 550-5425)
Kan aan de ondergrond worden bevestigd
2 kabelgoten
Kabelbeschermer Geel (550-5420)

Kabelbrug 9m (550-5395)
100 mm x 9 m x 30 mm
Ø 20 mm
1 / pak

Afmetingen
Ø kabelgoot:

Belasting:

Kabelbrug 10m (550-5415)
100 mm x 10 m x 30 mm
Ø 20 mm
1 / pak

500 mm x 790 mm x 100 mm
Ø 90 mm

tot 40 t
Kabelbeschermer Zwart (550-5425)

Afmetingen
Ø kabelgoot:
Belasting:

+31 20 399 3518

500 mm x 790 mm x 100 mm
Ø 90 mm
tot 40 t

sales@bloknmesh.be

bloknmesh.be
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ONZE SERVICE

Blok 'N' Mesh Group

Productie

Design op maat

De Blok 'N' Mesh Group is meer dan 40 jaar

Binnen onze productiefaciliteiten in Europa

Als producent heeft Blok ‘N’ Mesh de unieke

aan producten. Hierdoor zijn wij verzekerd van

producten aan te passen aan de behoeften van

snelle levering gegarandeerd kan worden.

mogelijkheid om producten op maat te maken.

tijdelijke hekwerkpanelen en daarnaast nog eens

huidige assortiment, neem dan contact met ons

geleden opgericht en is in de loop der jaren

produceren wij op grote schaal een breed scala

en leverancier van bouwhekken, dranghekken

een vaste en kwalitatieve voorraad, waardoor een

is Blok 'N' Mesh momenteel actief in heel

Per jaar produceert Blok 'N' Mesh miljoenen

uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant
en accessoires. Door tal van uitbreidingen

Europa en U vindt het assortiment dan ook

terug op de meest prestigieuze evenementen
en bij de grootste bouwprojecten.

honderdduizenden hekwerkaccessoires.

mogelijkheid om het ontwerp van onze

onze klanten. We beschikken dus over de

Mochten uw wensen niet aansluiten bij het

op en we kijken meteen of we aan uw specifieke
behoeften kunnen voldoen.

BNME heeft ook de mogelijkheid om te

poedercoaten. De beschermlaag van gekleurd
polyester- of epoxypoeder draagt bij aan de

levensduur van het product en een professionele
uitstraling, welke bijvoorbeeld in uw

Houd er rekening mee dat op maat gemaakte
ontwerpen minimale bestelhoeveelheden

kunnen hebben, afhankelijk van de complexiteit
van de gevraagde wijzigingen.

bedrijfskleuren kan worden uitgevoerd.
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PRODUCTIE CAPACITEIT
2 miljoen bouwhekken worden er per jaar in
Europa geproduceerd
Alle productie vindt plaats in verschillende landen
binnen Europa

DISTRIBUTIE
Zowel kleine afnames als volle vrachten mogelijk
Distributiemogelijkheden voor levering in heel Europa
en daarbuiten tot in het Midden-Oosten en Azië

+31 20 399 3518
sales@bloknmesh.be
bloknmesh.be

Blok 'N' Mesh Europa B.V. behoudt zich het recht voor
om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen. Blok 'N' Mesh Europa BV is lid van de
Blok 'N' Mesh-bedrijvengroep. Maatschappelijke zetel:
Blok 'N' Mesh Europa B.V., Graaf Engelbertlaan 75,
4837 DS Breda, Nederland. RSIN: 857374539

