FLEXIBELE
VERKEERSZUILEN

FLEXIBELE VERKEERSZUILEN
EEN BEWUSTE KEUZE
U herkent het ongetwijfeld wel? Verkeerszuilen op middenberm eilanden of vluchtheuvels
die de verplichte rijrichting aangeven. Ze sneuvelen vaak door een aanrijding en de kosten
lopen hoog op. Niet alleen om de zuil te vervangen, maar ook om de schade aan het wegdek
te herstellen. Dan spreken we nog niet over letsels aan bestuurders of schade aan de
voertuigen.
De oplossing: verkeerszuilen die 90° meebuigen, zonder beschadiging.
Ze lijken op 'normale' zuilen, maar zijn ﬂexibel of verend. Na aanrijding komen ze
terug in hun oorspronkelijke staat.
U vindt bij VVSnv de het ruimste assortiment van België. We bieden verschillende
types, met verschillende bevestigingsmogelijkheden.
Wij zijn verdeler van:

Pole Cone Sign NS
De Pole Cone Sign NS is een ﬂexibele Pole Cone paal, voorzien van een reﬂecterende koker en
kan gecombineerd worden met een verkeersbord. Deze paal is hoofdzakelijk ontworpen
tegen aanrijding, maar kan ook overreden worden! Hij komt vervolgens langzaam terug in
zijn oorspronkelijke vorm. De Pole Cone Sign kan eenvoudig worden gemonteerd op het Pole
Cone verkeerseiland. De Pole Cone Sign NS is een wegneembaar model, voorzien van M24
anker.
Eigenschappen:
• dubbelwandige paal vervaardigd uit hoogwaardig polyurethaan
• hoogte: 1380 mm
• diameter paal: 80 mm
• standaard voorzien van M24 anker
• gele retro-reflecterende PE koker
d. 160 mm, L: 800 mm, folie 3M DG
• bovenkant voorzien van een aluminium buis
d. 48 mm voor montage van een verkeersbord (excl.)
• CE- en TüV gecerﬁceerd
*Optioneel ook te verkrijgen met boutbevestiging
Dit model is conform aan het Standaardbestek 250 van Agentschap
Wegen en Verkeer

Pole Cone Sign BB22
De nieuwe Pole Cone Sign BB22 is een ﬂexibele Pole Cone paal met een zeer hoge
buigweerstand. De paal is standaard voorzien van gele reﬂecterende folie en een kunststof
verkeersbord d.400 mm. Deze paal wordt geplaatst op de ondergrond dmv. boutbevestiging.
Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervaardigd uit hoogwaardig polyurethaan
zeer hoge buigweerstand
hoogte: 1100 of 1300 mm
diameter: 160 mm
inclusief kunststof bord d.400 mm
met of zonder D1 beeld
voorzien van stalen montagering voor boutbevestiging (6 gaten)
CE- en TüV gecertiﬁceerd

Flexpost verkeerszuil
De Flexpost verkeerszuil is vervaardigd uit gummi-base (flexibele kunststof). De paal is
voorzien van een gele reﬂecterende folie en een kunststof verkeersbord met beeld D1. Deze
paal wordt geplaatst op de ondergrond dmv. boutbevestiging.
Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•

vervaardigd uit gummi-base
zeer ﬂexibel
hoogte: 1300mm
voetplaat: 250 x 250mm
inclusief kunststof bord d.400 mm
enkelzijdig (D1c/D1d) of dubbelzijdig (D1)
plaatsing dmv. boutbevestiging

*Optioneel ook verkrijgbaar als wegneembaar model

Ro-cycle Signaal
De Ro-Cycle Signaal is dé sterkste, ﬂexibele verkeerszuil! Hij bestaat uit een massief
gevulkaniseerd rubberen paal, voorzien van een gele reﬂecterende koker én een D1
verkeersbord d. 400 mm. Deze verkeerszuil is al vele jaren te vinden op diverse Vlaamse
wegen. Om de vrijgekomen energie af te voeren in de ondergrond wordt de rubberen paal
in een getrompte verzinkte buis gemonteerd, die de botsenergie opneemt en tevens
voorkomt dat de bestrating openbreekt.
Eigenschappen:
•
•
•
•
•

vervaardigd uit gevulkaniseerd rubber
hoge buigweerstand, uiterst sterk
diameter: 138 mm
hoogte boven maaiveld: 1340 mm
montage in stalen getrompte fundatiebuis (incl.)
d.159 mm, wanddikte: 4 mm, L:500 mm
• voorkomt openbreken bestrating

*Optioneel ook te verkrijgen met boutbevesging
Dit model is conform aan het Standaardbestek 250 van Agentschap
Wegen en Verkeer

Kickback® verende verkeerszuil
360° imactbestendige verkeerszuil met mechanische veer, voorzien van een enkel of
dubbelzijdig paneel d.400 mm met retro-reﬂecterende pijl (L/R). Deze verende verkeerszuil
komt perfect recht na impact dankzij het gepatenteerd An -twist systeem. Deze Kickback is
snel en eenvoudig te plaatsen dmv. voetplaat.
Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•

verend (niet buigend of plooibaar)
enkelzijdig of dubbelzijdig paneel met beeld D1
hoogte: 1470mm
baken: 200 x 800 mm
retro reﬂecterende folie DG (klasse III)
bevestiging dmv. voetplaat (excl.)

Plaatsing door VVS
VVS staat bekend als one-stop- shop. Onze sterkte: het aanbieden van een breed gamma aan
producten, waarmee we voor u de totaal inrichting van de openbare ruimte zorgen. We
kunnen u volledig ontzorgen: van advies tot plaatsing.
Ons plaatsingsteam beschikt over de nodige kwaliﬁcaties, ze worden ingezet voor zeer
uiteen-lopende projecten, groot of klein, complex of eenvoudig. Handig toch?

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie:
VVSnv
Veldstraat 107
3500 Hasselt
Tel: 011 27 35 83
info@vvsnv.be
www.vvs-signalisatie.be
www.vvs-straatmeubilair.be

