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[kop] 

Pantanetraster 

 

karakteristiek 

 

effectieve bescherming tegen vele soorten dieren, houdt vee en huisdieren tegen,  

kent tal van andere landschappelijke toepassingen en is een prima  

afbakening van eigendommen 

 

productinfo 

 

Een Pantanetraster ontleent zijn naam aan het type gaas: Pantanetgaas. Dit gaas heeft 

gelaste knooppunten en een lange levensduur. Het raster wordt vooral toegepast in 

landschappelijk hekwerk. Maar omdat het zo robuust is, wordt het ook veelvuldig 

gebruikt voor het keren van een grote verscheidenheid aan dieren.  

Pantanetrasters worden meestal toegepast met een houten paal. Dat kan een robinia 

paal zijn, maar ook een gecreosoteerde of vierkant bezaagde paal. 

 

typen Pantanetrasters, van licht naar zwaar: 

 Pantanet Family (maasgrootte 101,6 x 50,8 mm) 

o groen geplastificeerd 

o antraciet geplastificeerd 

o zwaar verzinkt 

 Pantanet Protect (maasgrootte 50,8 x 50,8 mm) 

o groen geplastificeerd 

 

Pantanetraster met houten palen 

 

Dit raster is opgebouwd uit houten palen, geplastificeerd Pantanetgaas en spandraden. 

Het gaas wordt meestal direct- of enkele cms boven het maaiveld gemonteerd. De 

meest toegepaste gaashoogtes zijn 60, 80, 102, 122, 152, 183 en 203 cm. Voor 

afwijkende toepassingen zijn ook andere hoogtes mogelijk. De levensduur van de 

meest toegepaste houten palen is 10 à 15 jaar, het gaas heeft een levensduur van ca. 

30 jaar. Het raster is landschappelijk zeer goed inpasbaar; in een natuurlijke  

omgeving valt het nauwelijks op.  

Met dit raster hebben wij reeds jarenlang zeer goede ervaringen.  

 

Zie de technische datasheet voor de technische specificaties.  

 

doorgangen in Pantanetraster 

 klappoort 

 werkpoort 

 

 

klappoort 



Deze poort (115 x 100 cm, bxh) bestaat uit eiken planken en is bespannen met 

Pantanetgaas. De poort wordt schuin geplaatst, zodat deze altijd dichtvalt. Door een 

extra paal te plaatsen kan de poort tot maximaal 90° geopend worden. Twee rubberen 

dempers op de sluitpaal vangen de klap op van de poortvleugel en beperken zodoende 

het lawaai. 

 

Werkpoort 

 

Deze poort (400 x 100 cm, b x h) bestaat eveneens uit eiken planken en verzinkt 

Pantanetgaas. De poort wordt geplaatst op zijwegen of naast wildroosters, zodat 

wagens, honden en paarden kunnen passeren. 

 


