outdoor

Robuuste en veelzijdige beschermbeugel

Wherever you are

Protector
Topkwaliteit beschermbeugel in legio uitvoeringen
Gevels, bomen en lantaarnpalen bescherm je effectief met de
Protector. Deze veelzijdige beschermbeugel biedt je prettig veel
keus qua uitvoering. De robuuste Protector kan tegen een stootje,
maar ook tegen een flinke dreun.

Vertrouw op z’n topkwaliteit
Als de Protector eenmaal is aangebracht heb je er eigenlijk
geen omkijken meer naar. De zeer hoogwaardige kwaliteit
verzekert je van jarenlang probleemloos gebruik.

Kies de Protector die je wilt
Er zijn drie modellen, uit te voeren in diverse materialen en
in elke kleur. Kies bijvoorbeeld een kleurencombinatie die
voor een signaalwerking zorgt. We hebben ook diverse typen
grondverankering.

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
Keuze uit 3 verschillende modellen.
Afmetingen: gebogen stalen buis, keuze uit
diverse diameters en wanddiktes, zie productblad.
De straal van de bocht is 1,5 x de diameter
van de buis.
Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
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• Leverbaar in RVS.
• Afwijkende hoogte- en
lengtematen.
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Mogelijkheden en extra’s
• Poedercoating in elke
RAL-kleur.

Grondverankering / fundatie, keuze uit:
• Grondverankering met stalen plaat, 40 cm onder maaiveld.
• Grondverankering met verlengde buis en dwarspen,
80 cm onder maaiveld.
• Fundatie: betonblokken 20 cm onder maaiveld
• Straatverankering met bevestigingsankers.
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boom- of lantaarnpaal bescherming

plaat 60 x 30

dwarspen ø 20

Voetdetail met aangelaste plaat
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klikkers m12, boorankers
of ingestorte ankers

Voetdetail op betonvloer

poer 30 x 30
met 4 ankers
m12

Voetdetail met poer
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Voetdetail met verlengde poot

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. Wat 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

