1

Montage
Dubbelstaafmat
Handleiding
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Handleiding

Introductie
Hekkenwereld levert alleen staafmatten die ook voor u gemakkelijk te
plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te
doorlopen stappenplan en een aantal handige tips. Succes!

Indien u nog verdere vragen heeft of onduidelijkheden tegenkomt,
kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bekijk onze uitgebreide montagevideo!
Naast deze handleiding hebben wij ook een uitgebreide montagevideo
gemaakt waar we laten zien hoe u onze dubbelstaafmatten stap-voor-stap
het beste kunt monteren.

Een dubbelstaafmat kijkt u dagelijks tegenaan en
moet geheel naar wens zijn. Daarnaast dient het
als een symbolische en functionele afscheiding
van uw terrein. De serie dubbelstaafmatten bieden
wij aan in inrijpoorten, loopdeuren, en vaste
panelen. De kwaliteit van deze artikelen zijn één
voor één gewaarborgd.

Behandeling
De dubbelstaafmatten zijn vervaardigd uit voorverzinkt massief draad dat
thermisch verzinkt is en vervolgens is gepoedercoat met de gewenste kleur.
Alle dubbelstaafmatten kunnen worden geleverd in de kleur verzinkt, groen
(RAL 6009), grijs (RAL 7016) of zwart (RAL 9005).
De matten zijn door de constructie van de kruispunt gelaste staven een
stabiele en voordelige oplossing. Alle matten en palen zijn enkellaags
gepoedercoat.
Naast de dubbelstaafmatten bieden wij een compleet assortiment in palen,
onderdelen en gereedschappen.
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Palen
De diameter van de palen voor alle dubbelstaafmatten zijn standaard rond 60
mm, en hebben een wanddikte van 1,75 mm. Palen worden aangeboden in de
uitvoeringen:
- Tussenpaal
- Hoekpaal
- Eindpaal
Matten
De dubbelstaafmatten hebben we in 2 uitvoeringen: 6/5/6 mm en 8/6/8 mm.
Dit betekend dat er 2 horizontale liggers zijn met een draaddikte van ø 6mm
of ø 8 mm en verticaal een draaddikte van ø 5 mm of ø 6 mm. De matten
hebben een maaswijdte van 50 x 200mm.
De hoogtes die wij aanbieden in ons assortiment:
- 60 cm			

- 163 cm

- 80 cm			

- 183 cm

- 100 cm			

- 203 cm

- 120 cm			

- 223 cm

- 140 cm			

- 243 cm

Bevestigingsmateriaal
Voor montage leveren wij optioneel tussen- hoek en eindbeugels om
de matten te verbinden. Deze zijn verzinkt en vervolgens enkellaags
gepoedercoat en worden compleet geleverd met RVS slotbouten, moeren en
ringen.

Handleiding

Monteren van
dubbelstaafmatten
Voordat u de matten gaat monteren, is het handig eerst een overzichtelijke
tekening te maken. Met hierin de maten waarin de matten geplaatst gaan
worden. Dit bespaart veel tijd en voorkomt slordige fouten.

Benodigdheden
Gereedschap

Materialen

· Meetlint van 3 of 5 meter

· RVS slotbouten

· Waterpas

· RVS moeren

· Rubberen hamer

· RVS sluitringen

· Handhei/slegger

· Inslagdoppen of ophangdoppen

· 1 x Steeksleutel 13 mm

· Zelfborende parkers

· Schop/steekschop
· Lange waterpas (>2,5 m)
· (Accu) boor
· Slijptol of ijzerzaag
· Houten lat van exact 2,52 cm
· 1 of 2 mm touw
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STAPPENPLAN
Stap 1
Bepaal het punt van waaruit u de matten gaat plaatsen. Begin bij een vast
punt waar de maat niet meer kan veranderen, bijvoorbeeld een muur,
beschoeiing of hoek. Hou er ook rekening mee, als de grond afloopt, dat men
zo laag mogelijk begint bij het hoogste punt.
Stap 2
Zet vanuit dat punt een lijn uit in de richting waar het hekwerk geplaatst gaat
worden.
Gebruik deze lijn om uw hekwerk langs te monteren, zodat deze in een rechte
lijn staat.
Stap 3
Vervolgens bepaalt u de locatie voor de te plaatsen palen. Leg de palen dus
om de 2,5 m neer. Neem vervolgens bij de eerste paal de maat van 252 cm die
tussen elke paal moet komen. Als de afstand van een een hele mat niet past
kan deze gemakkelijk op maat worden gemaakt met een slijptol of ijzerzaag.
Let op: Soms zit er een gat in 1 kant van
de paal. Dit is voor het ophangen van de
paal tijdens het poedercoaten. Deze kant
dient u in de grond te plaatsen, hou daar
dus rekening mee tijdens de montage.
Stap 4
Pak nu de paal zet deze op de plek waar deze de grond in moet en geef de
paal 5 flinke tikken met een handhei of houten slegger. Pak vervolgens de

waterpas en zet de paal recht en controleer of deze nog tegen de lijn aan
staat. Sla nu de paal verder in de grond totdat deze op de gewenste hoogte is.
Stap 5
Als u denkt diep genoeg te zijn, meet dan even de totaalmaat op van de paal.
U bent diep genoeg als u de hekhoogte heeft + 10 cm. Dit is voor 5 cm speling
onder het hek en boven het hek.
Stap 6
Zodra de paal op de goede hoogte is, leg dan een houten lat van precies
252 cm vanaf de geslagen paal, in de richting van het touw. Als dit gedaan is,
kun u verder met de volgende paal, herhaal hiervoor dan stap 1 - 6.
Stap 7
Wanneer alle palen goed op hoogte zijn, kunt u een beugel pakken en deze
2,5 cm van bovenkant beugel tot bovenkant paal vastboren in het
voorgeboorde gat van de beugel. Hou de beugel tijdens het boren stevig vast.
U dient 1 beugel per paal met een zelfborende parker vast te boren. Herhaal
deze stap bij alle geplaatste palen zodat alle matten op dezelfde hoogte
doorlopen.
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Stap 8
Bevestig nu een staafmat handvast aan de palen. Doe dit door middel van
de slotbouten, ringen en moeren te bevestigen met de bijgeleverde beugels.
Palen die horen bij mathekwerk tot en met 140 cm hoog worden geleverd
met 2 niveau’s aan beugels. Vanaf 163 cm hoog worden er 3 niveau’s beugels
meegeleverd. Herhaal deze stap bij alle matten.
Stap 9
Als alle matten zijn bevestigd, pakt u de steeksleutel of ratel 13 mm, en zet
alles goed vast. Zodra dit gebeurd is, kijkt u nog even over de lijn van het
hekwerk heen, en corrigeer hier en daar de matten die niet in lijn staan.

Extra tips

Voor het beste
resultaat en het
behoud ervan
Lees goed door om onnodige fouten te voorkomen.
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Tip 1

Groeiende ondergrond
Wanneer de ondergrond gras of
een ander groeiend voorwerp is,
adviseren wij het hekwerk 10 cm
boven de grond te plaatsen.
Tip 2

Begroeïng
Wanneer de matten tussen een
afscheiding komen te staan, kunt
u ervoor kiezen deze te laten
begroeien. Dit geeft meer privacy,
maar ook een natuurlijk effect.
Tip 3

Roeststop + Lakﬂesje
Als u de matten moet inkorten,
gebruik dan onze zinkspray of
roeststop om de geslepen kant te
voorzien van een beschermlaag om
het roesten te vertragen. Gebruik
vervolgens het lakflesje om dit
oppervlak te voorzien van dezelfde
kleur.
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