
 

 

Uw keuze - Staafmathekwerk 

Staafmathekwerk zijn draadpanelen die u verbindt aan palen. U hoeft geen extra span- of knoopwerkzaamheden 

uit te voeren. 

 

Toepassingen 

Staafmathekwerk is stevig en duurzaam. Het is fijn hekwerk om uw erf van hekwerk te voorzien. Ook ideaal 

voor plantengeleiders en fietsenstallingen. 

 

Extra veiligheid 

Privacy en veiligheid kunt u waarborgen met goed hekwerk. Op Hekwerkdirect vindt u daarom extra’s voor uw 

staafmathekwerk, zoals anti-inkijkdoeken. 

 

Optioneel 

Met gaashekwerk is veel mogelijk. Zo kunt u met of zonder bovenbuis, puntdraden of anti-inkijkdoeken 

bestellen. De opties vindt u hier. 

 

Handleiding 



Staafmathekwerk heeft een andere montagetechniek dan gaashekwerk. Om u een eind op weg te helpen, bieden 

wij daarom handleidingen aan. 

Staafmathekwerk 

Staafmathekwerk is stevig hekwerk dat moeilijk doordringbaar is. Dit hekwerk is duurzaam, en voor de kwaliteit 

en de stevigheid dat het biedt zeer budgetvriendelijk. 

Staafmathekwerk bestaat uit draadpanelen met een breedte van 251 cm. De panelen zijn verkrijgbaar in 

verschillende maaswijdtes. Indien u op zoek bent naar hekwerk met vierkante mazen (enkelstaafmat) of 

rechthoekige mazen (dubbelstaafmathekwerk type standaard en dubbelstafmathekwerk type Excellent) die 

voldoen aan de eisen van veiligheid, stabiliteit en mooie uitstraling dan bent u hier op het juiste adres. 

Soorten staafmathekwerk 

Hekwerkdirect biedt drie soorten uitvoeringen van staafmathekwerk aan, namelijk: 

 Enkelstaafmat: draadpaneel bestaande uit vierkante mazen van 150 x 150 mm. De draaddikte van de 

staven is 5 mm. 

 Dubbelstaafmat, type Standaard: draadpaneel met rechthoekige mazen van 50 x 200 mm. De verticale 

staven hebben een doorsnede van 5 mm en de horizontale staven een doorsnede van 6 mm. 

 Dubbelstaafmat, type Excellent: draadpaneel met rechthoekige mazen van 50 x 200 mm. De verticale 

staven hebben een doorsnede van 6 mm en worden versterkt door de horizontale staven van 8 mm. De 

dubbelstaafmat Excellent heeft een dikkere draaddikte dan de dubbelstaafmat Standaard waardoor de 

stevigheid van het staafmathekwerk extra wordt gewaarborgd. 

Toepassingen staafmathekwerk 

 Enkelstaafmatten: afrastering tuin, fietsenstalling, voetbalkooien en dierenweide en geleiding van 

klimplanten. 

 Dubbelstaafmatten type Standaard: afrastering tuin, fietsenstalling, voetbalkooien en dierenweide. 

 Dubbelstaafmatten type Excellent: afrastering tuin, fietsenstalling, voetbalkooien en dierenweide. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hekwerk Direct, Steenoven 4
e
, 5626 DK Eindhoven, contact@hekwerkdirect.nl 

Telefoonnummer: 0900-82 12 427 (€ 0,50 per telefoongesprek). 
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