outdoor

Voor wegafzetting en bescherming

Wherever you are

Afzet- en rampalen
Voor wegmarkering of als rampaal, solide en veelzijdig
Beveilig de infrastructuur met deze solide, thermisch verzinkte
verkeerspalen. Ze zijn geschikt voor plaatsing op onder meer
wegen, langs bermen, op parkeerplaatsen en bij op- en afritten.

Rampaal
Elke verkeerspaal is ook met een afsluitkap leverbaar. Na het
plaatsen worden de palen volgestort met beton. Het resultaat:
rampalen die uw gevel, installaties of producten effectief
beschermen tegen een aanrijding of andere zware impact.

Veel mogelijkheden
Kies uit vaste, uitneembare of omklapbare modellen voor
optimale bescherming van de weggebruiker. Rond, vierkant,
afwijkende kleuren, vergrendeling, de mogelijkheden zijn legio.

Meer weten over de
mogelijkheden of direct
bestellen? Neem gerust
contact met ons op.
Bel of mail naar
+31 341 252 944
outdoor@vconsyst.com

Materiaal en specificaties
Rond: diverse standaard maten van
Ø 60 tot Ø 273 mm.
Vierkant: 70 of 100 mm.
Wanddikte van 2,5 tot 5 mm.
Hoogte boven maaiveld van 90 tot 100 cm.

Mogelijkheden en extra’s
• Afwijkende maatvoering.
• Kettingogen

Vast, uitneembaar of omklapbaar.
Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
Kleurencombinatie wit-rood of geel-zwart.
Fundatie: aangegoten betonvoet, voetplaat
of -bodemhuls.

• Vergrendeling: driekant-,
cilinder- of hangslot
• Stalen afdekkap met
betonanker vanaf Ø 152 mm

• Vierkante paal 70 mm
verzinkbaar in de grond
• Afwijkende kleuren

Wherever you are
Je bent je er niet altijd van bewust, maar VConsyst
Outdoor is er altijd en overal. Je vindt onze beeldbepalende
afvalbakken, fietsparkeersystemen, overkappingen en ons
zit- en straatmeubilair in heel Nederland en daarbuiten.
We helpen je met passende, innovatieve
totaaloplossingen voor de inrichting
en het beheer van de openbare buitenruimte. Oplossingen die je leefomgeving
makkelijker, mooier en veiliger maken.

En vooral ook: duurzamer. Want
VConsyst Outdoor denkt niet alleen aan
vandaag en morgen, maar ook aan
volgende generaties. Wherever you are,
nu en straks.

Fietsparkeeroplossingen
Duurzame fietsparkeeroplossingen
voor de openbare ruimte.

Overkappingen
Open en afsluitbare overkappingen voor
openbare ruimte en bedrijventerreinen.
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Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing.

