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 Op voorraad/ direct leverbaar  Levering binnen de week

Uitvoering  eindpaal hoekpaal middenpaal
Oppervlak  Toepassingsgebied       
kunststofcoating voor binnen  Nr.

 €
 4 116 284 3H

94.90
 4 116 288 3H

115.-
 4 116 286 3H

109.-
thermisch verzinkt 
en met kunststofcoating

voor buiten  Nr.
 €

 4 116 285 3H
135.-

 4 116 290 3H
157.-

 4 116 287 3H
151.-

• Licht veiligheidshek voor het afzetten van voetpaden 
en wegen voor bedrijfsintern verkeer

• Eenvoudige schroefmontage, perfect passend, zonder 
uitstekende verbindingen of schroeven

• Ruimtebesparend en naar believen uitbreidbaar 

Op aanvraag

Flexibele uitvoering. Palen tot 10° te kantelen.

Totale lengte mm 1000 1200 1500 2000
Oppervlak  Toepassingsgebied        
kunststofcoating voor binnen  Nr.

 €
 4 116 291 3H

83.90
 4 116 294 3H

97.90
 4 116 296 3H

109.-
 4 116 299 3H

147.-
thermisch verzinkt 
en met 
kunststofcoating

voor buiten  Nr.
 €

 4 116 293 3H
105.-

 4 116 295 3H
125.-

 4 116 298 3H
159.-

 4 116 301 3H
207.-

• Licht veiligheidshek voor het afzetten van voetpaden 
en wegen voor bedrijfsintern verkeer

• Plaatsbesparend en naar wens uit te breiden en aan 
te vullen

• Eenvoudige schroefmontage, perfect passend, zonder 
uitstekende verbindingen of schroeven

Oppervlak  Toepassingsgebied     
kunststofcoating voor binnen  Nr.

 €
 4 518 755 3H

109.-
thermisch verzinkt en met 
kunststofcoating

voor buiten  Nr.
 €

 4 518 757 3H
147.-

Beschermpalen
• Optimale bescherming van machines, gevels, muren, 

perrons, inventaris enz.
• Massieve staalconstructie voor een maximale 

bescherming tegen krachtinwerking
• Kan individueel voor ieder object worden aangepast 

en uitgebreid

Bevestigingsmateriaal en afdekkappen op aanvraag 
leverbaar.

Totale lengte   1000 1200 1500 2000
Oppervlak  Toepassingsgebied         
poedercoating voor binnen  Nr.

 €
 4 518 758 3H

94.90
 4 518 762 3H

72.90
 4 518 763 3H

97.90
 4 518 764 3H

109.-
 4 518 765 3H

131.-
thermisch verzinkt, 
extra met 
poedercoating

voor buiten  Nr.
 €

 4 518 761 3H
135.-

 4 518 770 3H
101.-

 4 518 771 3H
131.-

 4 518 772 3H
135.-

 4 518 773 3H
173.-

Beschermhekken

Bevestigingsmateriaal op aanvraag leverbaar.

Eenvoudig zelf 
te monteren:

Staanders met bouten 
bevestigen en de balk 
door de montagetechniek 
aan de staander 
vastschroeven.

Bevestigingsmateriaal 
en afdekkappen 
op aanvraag leverbaar.

Eenvoudig zelf 
te monteren:

Staanders met bouten 
bevestigen en de 
balk (C-profiel) door 
de montagetechniek aan 
de staander vastschroeven.

Bijpassende afdekkappen 
en palen vindt u onder 
combinaties.

Balken voor veiligheidshek

Lichte veiligheidshekken
Totale lengte: 70 mm. Totale breedte: 70 mm. Totale 
hoogte: 1000 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023. 
Materiaal: staal. Bevestigingsmethode: met voetplaat voor 
boutbevestiging. Gewicht: 8 kg. Voetplaatlengte: 160 mm. 
Voetplaatbreedte: 140 mm. Wanddikte: 3 mm. 
Voetplaathoogte: 10 mm. Hoogte bovengronds: 1000 mm. 

Totale breedte: 40 mm. Totale hoogte: 60 mm. 
Kleur: verkeersgeel RAL 1023. Materiaal: staal. 
Bevestigingsmethode: om vast te schroeven. 
Wanddikte: 3 mm. Buisvorm: hoekig. Hoogte 
bovengronds: 60 mm. 

Totale lengte: 80 mm. Totale breedte: 80 mm. Totale 
hoogte: 465 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023. 
Materiaal: staal. Bevestigingsmethode: met 
voetplaat voor boutbevestiging. Gewicht: 9.2 kg. 
Voetplaatlengte: 160 mm. Voetplaatbreedte: 140 mm. 
Wanddikte: 3 mm. Voetplaathoogte: 10 mm. Hoogte 
bovengronds: 465 mm. 

• Optimale bescherming van machines, gevels, muren, 
perrons, inventaris enz.

• Massieve staalconstructie voor een maximale 
bescherming tegen krachtinwerking

• Kan individueel voor ieder object worden aangepast 
en uitgebreid

Totale breedte: 40 mm. Totale hoogte: 100 mm. 
Kleur: verkeersgeel RAL 1023. Materiaal: staal. 
Bevestigingsmethode: om vast te schroeven. 
Wanddikte: 3 mm. 
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