DIAMANTKOPPAAL KUNSTSTOF

Anti-parkeerpaal

Diamantkoppaal RECY
Kunststof anti-parkeerpaal met diamantkop
Kunststof palen met een natuurlijke structuur. Ze bestaan voor 100% uit gerecycleerde
kunststofoverschotten van hoge kwaliteit en zijn zelf helemaal recycleerbaar. De holle kern maakt deze
anti-parkeerpaal extra goed bestand tegen schokken.

Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•

Weglopende velling kanten tot net boven het maaiveld
Standaard voorzien van 2 verzonken rood/witte reﬂectiebandjes
Vervaardigd uit 100% gerecycleerd plastic afval
Gekleurd in de massa
Vrij van onderhoud, rotten, splinters
Weersbestendig en UV-bestendig
Kleurkeuze: zwart of bruin

Type VAST

Type WEGNEEMBAAR

•
•
•
•

•
•
•
•

Afmetingen: 150 x 150 x 1400 mm
Hoogte boven maaiveld: 800 mm
Gewicht: 18 kg
Aantal op pallet: 49 stuks

Afmetingen paal: 150 x 150 x 800 mm
Hoogte boven maaiveld: 800 mm
Gewicht: 12 kg (excl. sokkel)
Keuze uit: driekantslot of zeskantslot

Optioneel:
• Met witte of oranje reﬂectoren (7 x 11 cm).
• Type WEGNEEMBAAR: stalen sokkel, thermisch verzinkt conform NBN EN1461, afzonderlijk te bestellen.

*Bij producten uit gerecycleerde kunststoffen zijn toleranties op de gegevens mogelijk van circa 2%.
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DIAMANTKOPPAAL KUNSTSTOF

Anti-parkeerpaal

Type WEGNEEMBAAR

Type VAST - om in te betonneren

150 mm

150 mm

Eenvoudig te vervangen!
Ø 745 Pm

9Pm

9Pm
3Pm

2 x 2 Pm

80 cm

2 x 2 Pm

3Pm

1400 mm

800mm

Ø 835 Pm

Over te totale lengte van de
diamantkoppaal bevindt zich een RVS
slotstang. Door deze met een driekantsleutel enkele slagen te draaien, wordt de
bronzen vleugelmoer onderaan de paal
tegen de grondplaat vastgetrokken.
Deze vleugelmoer vormt een ingebouwde
breukveiligheid en is eenvoudig te
vervangen, vb. na aanrijding.

Sokkel afzonderlijk te bestellen.
18 kg

800 mm

12 kg

Ø 9 Pm

800 mm

300 mm
600 mm

Vierkante bovenplaat
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