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Afzetpalen
• Optimaal voor de beveiliging van nissen, buisleidingen en lage plafondhoogtes
• Voor plafond- en vloermontage op ooghoogte – gering risico op beschadiging
• Hoogwaardige, reflecterende plakfolie

Totale hoogte: 1000 mm. Paalafmetingen: 100 mm. Materiaal: kunststof. 
Oppervlak: plakfolie. Bouwwijze: ophangbaar. Bevestigingsmethode: voor boutbevestiging. 
Buisvorm: rond. 

Levering inclusief montagemateriaal.

Paalkleur: geel / zwart. Gewicht: 3 kg. 
 4 Nr. 544 768 3H € 79,90

Paalkleur: rood / wit. Gewicht: 3.01 kg. 
 4 Nr. 544 769 3H € 79,90

Totale hoogte mm 1000 1330
Paalkleur  Bevestigingsmethode      
rood
wit

voor boutbevestiging  Nr.
 €

 4 517 289 3H
217,-

 

rood
wit

voor in gegoten beton  Nr.
 €

  4 517 287 3H
257,-

zwart
geel

voor boutbevestiging  Nr.
 €

 4 517 290 3H
217,-

 

zwart
geel

voor in gegoten beton  Nr.
 €

  4 517 288 3H
257,-

Flexibele afzetpalen
• Van staalbuis
• Ideaal in kleine ruimtes resp. opslagruimtes
• Gering risico voor schade aan het voertuig

Hoogte bovengronds: 1000 mm. Paalafmetingen: 76 mm. Materiaal: staal. 
Oppervlak: thermisch verzinkt en gelakt. Bouwwijze: inklapbaar. Uitvoering kop: ronde 
kop. Buisvorm: rond. 

Totale hoogte mm 750 1000
Paalkleur      
oranje  Nr.

 € / VE
 4 475 957 3H

95,90
 4 475 961 3H

107,-
zwart
geel

 Nr.
 € / VE

 4 475 963 3H
95,90

 4 475 965 3H
107,-

Flexibele afzetpalen
• Optimaal voor het beveiligen van terreinvoorzieningen, parkeergarages 

of bouwplaatsen
• Vermindert beschadigingen aan voertuigen
• Met hoogwaardige, reflecterende strepen

Paalafmetingen: 80 mm. Materiaal: kunststof. Oppervlak: plakfolie. Bouwwijze: inklapbaar. 
Bevestigingsmethode: voor boutbevestiging. Afmetingen voetplaat: 210 mm. 
Voetplaat: rond. Uitvoering kop: vlakke kop. Buisvorm: rond. VE: 2 st. 

Totale hoogte mm 450 750 1050
  Nr.

 €
 4 475 967 3H

64,90
 4 475 968 3H

70,90
 4 475 966 3H

75,90

Flexibele afzetpalen
• Ideaal voor het beveiligen van parkeerplaatsen, terreinvoorzieningen en verkeerswegen
• Richt zichzelf op – minimaliseert schade aan voertuigen
• Met hoogwaardige, reflecterende strepen

Paalafmetingen: 70 mm. Materiaal: kunststof. Paalkleur: oranje. 
Bouwwijze: zelfoprichtend. Bevestigingsmethode: voor boutbevestiging. Afmetingen 
voetplaat: 200 mm. Voetplaat: rond. Uitvoering kop: vlakke kop. Buisvorm: rond. 
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