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Barrera B.V. | Introductie
Sinds 2008 is Barrera B.V. leverancier van afzethekken en andere materialen voor het creëren van een veilige werk- en
woonomgeving. Wij streven naar langdurige relaties met onze klanten door de beste materialen voor de beste prijs aan te
bieden. Onze focus ligt bij het bijdragen aan een veilige (werk)omgeving, zoals afzettingen voor het geleiden van verkeersen publieksstromen, het afbakenen van (openbare) ruimtes en de inrichting van bedrijfsterreinen en gebouwen.
Vanuit ons warehouse in Zoetermeer, waar tevens het kantoor gevestigd is, kunnen wij veel artikelen direct uit voorraad leveren.
Een belangrijk deel van ons assortiment bestaat uit de hekken,
kegels, baakschilden en verkeersborden die worden voorgeschreven
in de richtlijnen van de CROW. Deze instantie schrijft de materialen
voor, voor veilig werken aan de openbare weg. U kunt ons altijd
vrijblijvend bellen met vragen over deze richtlijnen.
Niet alleen op de openbare weg, maar ook op industrieterreinen,
in magazijnen, op bouwplaatsen en dergelijke, komen situaties
voor die (tijdelijk) een afzetting benodigen. Zo leveren wij een
groot aantal verschillende (en kleurrijke) afzetmaterialen voor
evenementen, vliegvelden en winkels.

Naast de artikelen uit eigen productie, zijn we ook distributeur van
een aantal grote internationale merken, zoals Skipper, Vikingr
en Tensabarrier. Deze laatste kunt u kennen van de afzetpalen met
lint, op onder andere vliegvelden, winkels en evenementen.
Naast deze productcatalogus kunt u natuurlijk ook terecht op onze
website. Indien u een product niet direct kunt vinden, of u vragen
heeft, neem dan contact met ons op. Met onze expertise, flexibiliteit
en een groot netwerk van fabrikanten en leveranciers, kunnen wij
u gericht van dienst zijn.

Koperstraat 60
2718 RE Zoetermeer
T. 079-2073000
E. info@afzethekken.nl
I. www.afzethekken.nl
volg ons!
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BioBased, circulaire producten
met een negatieve CO2 footprint
Klimaatakkoord Parijs
Nederland heeft zich, net als andere (EU) landen, gecommitteerd
aan de Europese doelstellingen om in 2030 50% circulair te zijn en
in 2050 compleet circulair te zijn.
De circulaire economie dient ervoor te zorgen dat er een significante
CO2-reductie optreedt, door onder andere grondstoffen zo lang en
hoogwaardig mogelijk in de keten te houden. Deze doelstellingen
zijn ingegeven door de eindigheid van fossiele grondstoffen en het
negatieve effect dat de mensheid heeft op het milieu.
Ketensamenwerking
Door de reststromen bermgras en kunststof afval circulair te laten
verwerken, zal de milieu-impact van uw bedrijf worden verbeterd.
Binnen het BioBased proces worden reststromen toegepast voor de
productie van biocomposieten. Hierbij wordt CO2 vastgelegd in het
BioBased product en zo krijgt de leverancier van de reststromen een
CO2-verdienmodel.
Opwaardering reststormen naar grondstoffen
Barrera ontwikkelt en produceert circulaire biocomposiet producten,
die bestaan uit reststromen die bestemd zijn voor verbranding of
geen hoogwaardige toepassing meer hebben. Dit zijn kunststof
reststromen die te vervuild zijn voor recycling en biomassa vezels
die gecomposteerd zouden worden waarbij broeikasgassen
vrijkomen. Op deze manier worden de reststromen geupcycled,
krijgen ze een hoogwaardige (biocomposiet) toepassing en wordt
de afvaldruk verlaagd.
Bermmaaisel neemt tijdens haar levensduur CO2 op. Door het te
maaien en te laten drogen in de berm, ontstaat er een reststroom
die verwerkt wordt tot grasvezel. Door de grasvezel toe te voegen
aan gerecycled kunststof, wordt de grasvezel omkapseld door de
kunststof. Zo wordt het gebruik van virgin materialen vermeden.
BioBased Productieproces
Als de benodigde reststromen, de natuurvezels en het kunststof
afval, zijn aangeleverd door ketensamenwerking met partners.
De opdrachtgever/aannemer levert bermgras als grondstof aan, in
de vorm van hooi, dat voldoet aan de gestelde eisen. Daarna volgt
het continue extrusieve productieproces van biocomposiet.
De reststromen worden verwarmd tot een temperatuur van ~200°C,
waarna het verwarmde granulaat onder hoge druk in een matrijs
wordt geperst. Afhankelijk van het type matrijs en diens product-

vorm, ontstaat een profiel, paal of plank. De mogelijkheden van
het biocomposiet zijn qua vorm, kleur en karakter talrijk. Hiermee
is het in veel gevallen een volwaardige tegenhanger en/of vervanger
van kunststof, aluminium, glasvezel of hout.
Composiet materiaal keten
Om de circulaire keten verder te sluiten, kan de opdrachtgever haar
‘oude’ biocomposiet producten, die hun end-of-service-punt
bereikt hebben, bij Barrera inleveren. Zo kunnen deze producten
toegepast worden voor de productie van nieuwe biocomposieten.
Dit kostenreducerende recycleproces is uniek voor dit type composiet.
Schrikhekplank
Het eerste BioBased product dat is ontwikkeld door Barrera, is een
schrikhekplank. De plank is voorzien van twee sleuven, waardoor
dezelfde toepassingen mogelijk zijn als voor de huidige planken in
de markt van aluminium en glasvezelversterkt kunststof. De
planken kunnen in een permanent schrikhek toegepast worden
met standaard buispalen of met BioBased palen.

2 BioBased planken met 2 aluminium U-platen maken samen één
schrikhek, geschikt voor gebruik met A-poten.

Klasse 3 reflectiefolie
Aan het einde van de levenscyclus wordt de plank weer opgenomen
in het circulaire proces. Eerst zal de folie verwijderd worden. Voor
de BioBased schrikhekplank is de AURA folie gekozen, een hoogwaardige retroreflectieklasse 3 folie. Deze heeft de unieke eigenschap,
dat deze bij het verwijderen (vrijwel) niet scheurt. Dit versnelt het
recycleproces.

Het BioBased logo wordt subtiel weergegeven aan de
rechter bovenkant van de folie, om uw opdrachtgevers en anderen
te informeren over uw gebruik van circulaire producten.

Barrera kijkt naar de toekomst.
Een duurzame en circulaire toekomst!

Inhoudsopgave
Infra | pagina 5 - 11
Materiaal bij werkzaamheden aan de openbare weg.
Schrikhekken, verkeerskegels, geleidebakens, opslagrekken, folie voor borden, verkeersborden met klasse 3
relflectie en kunsstof barriers.

Bouw | pagina 12 - 23
Producten die bijdragen aan een veilige bouwplaats.
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Panoramaspiegels, schaarhekken, aanrijbeveiliging en kolombeschermers.

Skipper | pagina 46 - 47
Safety management systeem voor binnen en buiten.
Skipper kegeltop, basisonderdelen, accessoires en afzetlinthouder XS.

Tensabarrier ® | pagina 48 - 51
Barriers voor onder andere crowd control.
Tensabarrier ®, afzetlinthouders, accessoires, wandcassettes en afzetpalen.

Openbare ruimte | pagina 52 - 54
Diverse producten voor een veilige openbare ruimte.
Afzetgaas, BioBased Faunaraster, bermpalen, BioBased producten, flexpalen en Traffic Teddy.

Gladheidsbestrijding | pagina 55 - 57
Winterse weersomstandigheden de baas.
Strooiwagens, zoutkisten en sneeuw- en zoutscheppen.

Hygiëne | pagina 58 - 59
Een veilige woon-, werk- en leefomgeving qua hygiëne.
Desinfectie, zuilen en mobiele stations.

Infra | Schrikhekken

Schrikhekken conform CROW
Schrikhekken voor gebruik op de openbare weg, conform de
CROW 96a/b-richtlijnen. Per 1 januari 2021 wordt klasse 3 reflectie
voorgeschreven, voor alle afzetmaterialen in gebruik bij
tijdelijke werkzaamheden.
De hekken worden compleet met U-profielen geleverd, maar wij
leveren ook losse schrikhekplanken. Deze aluminium en glasvezelversterkte planken kunnen met behulp van scharnierbeugels aan
buispalen worden bevestigd.
De onderstaande uitvoeringen zijn uit voorraad leverbaar.
Alle schrikhekken worden afgemonteerd. A-standaards zijn los te
bestellen.
Alle schrikhekken kunnen tevens voorzien worden van uw logo.
Informeer naar de mogelijkheden op 079-207 3000.
Met enkel- of dubbelzijdige klasse 3 reflectiefolie verkrijgbaar.
(EZ of DZ achter het artikelnummer)
Artikelnr.

Materiaal

Lengte

2070708-EZ/DZ-3

Biobased

250 cm

2070709-EZ/DZ-3

Biobased

150 cm

1811386-EZ/DZ

Aluminium gesloten profiel

150 cm

1811381-EZ/DZ

Aluminium gesloten profiel

250 cm

2010039-EZ/DZ

Aluminium sleuven extrusie

150 cm

2010041-EZ/DZ

Aluminium sleuven extrusie

250 cm

2010054-EZ/DZ

Glasvezel versterkt

150 cm

2010057-EZ/DZ

Glasvezel versterkt

250 cm

2010050-EZ/DZ

Kunststof

150 cm

2010060-EZ/DZ

Kunststof

250 cm

UW!
NIE
ook als
BioBased

Verzwaring voor schrikhek
Voor extra stabiliteit van het schrikhek is er
een haak voor een baakvoet of een zandzak.

A-Standaards

1831446 Verzwaringshaak
1830500 Zandzak 15 kg

Logoplanken
Reclameplank voor
schrikhekken.
De plank is 15 cm hoog

2010074 rond profiel
Artikelnr.

2010072 vierkant profiel

Type

2010030 EZ/DZ 150cm
2010005 EZ/DZ 250cm

Omschrijving

Gewicht

2100072

A-standaard koker

Verzinkt, met vierkant buisprofiel voor schrikhekken met U-profiel (voor buispaal 48 mm).

11 kg

2100074

A-standaard rond

Verzinkt, met rond buisprofiel voor schrikhekken met U-profiel (voor buispaal 48 mm).

8 kg

2100020

Baakvoet verzinkt

Voet voor een schrikhek, baakschild of een (tijdelijk) verkeersbord.

25 kg

2103677

Baakvoet “Arbo”

Baakvoet van gerecycled materiaal. Voldoet aan de Arbonormen.

23 kg

1831430-100

Buispaal 100 cm

Aluminium buispaal 48 mm voor plaatsing in A-standaard. Verkeersbord op schrikhek is mogelijk.

1831430-120

Buispaal 120 cm

Aluminium buispaal 48 mm voor plaatsing in A-standaard. Verkeersbord op schrikhek is mogelijk.

1831430-150

Buispaal 150 cm

Aluminium buispaal 48 mm voor plaatsing in A-standaard. Verkeersbord op schrikhek is mogelijk.

1831437

Grondpot voor baakvoet

Thermisch verzinkte grondpot met spiesluiting voor in gerecyclede baakvoet (voor buispaal 48 mm).

079-207 3000
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Infra | Schrikhekken en kegels

SmArt 2010042-3-EZ of DZ
Aluminium inklapbaar schrikhek voorzien van klasse 3
retro-reflecterende folie (enkelzijdig). Het hek is zeer compact te
vervoeren en is binnen de minuut op te stellen. Voldoet aan de
recenste CROW-richtlijnen. SmArt schrikhek wordt in eigen beheer
geproduceerd, waardoor uw gebruikerswensen als maatwerk
kunnen worden uitgevoerd.

customize
met uw
tekst of
logo

Specificaties:

•
•
•
•
•
•
•
•

Gewicht: 18,5 kg
Lengte: 75 cm ingeklapt, 150 cm uitgeklapt
Klasse 3 reflectie
Materiaal: Aluminium en kunststof scharnieren
In hoogte verstelbare buispoten
Enkel- of dubbelzijdige reflectie
Buispaalhouder (voor plaatsen van verkeersborden)
Custom logo of boodschap mogelijk

De schrikhekplanken worden standaard voorzien van
Avery reflectiefolie Klasse 3 (de hoogste klasse). Deze
reflectie is conform de CROW-regelgeving voor materialen
tijdens werkzaamheden aan de openbare weg. De planken
zijn leverbaar van 150 cm tot 400 cm lengte en met vier
verschillende soorten reflectiestickers.

BB16
BB17
BB18
BB19

Schrikhekplank 2010027-250-BB16
Aluminiumplank 250 cm met open profiel
en klasse 3 reflectiefolie type BB16.
Specificaties:

• Lengte 150 tot 400 cm
		 (voor grotere lengtes
		 s.v.p. contact opnemen)
• Hoogte 20 cm
• Enkelzijdig beplakt
		leverbaar

UW!
NIE
ook als
BioBased

Vast schrikhek 2010103
Vaste schrikhekken uit één aluminium plank, twee verzinkte palen
van 1,5 meter en beugels. De planken zijn leverbaar tot 500 cm.
De schrikhekken zijn leverbaar met vier verschillende soorten
reflectiestickers: BB16, BB17, BB18 en BB19.

UW!
NIE
ook als
BioBased

Artikelnr.

Type

2070706-lengte-BB16-E/D

BioBased Vast schrikhek (met 1 of 2 planken)

2010036-lengte-BB folie

Vast schrikhek met 1 plank en 2 buispalen

2010037-lengte-BB folie

Vast schrikhek met 2 planken en 2 buispalen

Verkeerskegel 1830452-3
Verkeerskegel conform de nieuwe CROWrichtlijnen van 1 januari 2021. Deze richtlijn
schrijft voor dat de kegel uit één geheel
moet zijn vervaardigd, voorzien van klasse 3
reflectie.

customize
met uw
tekst of
logo

Specificaties:

• Hoogte: 75 cm
• Gewicht: 4,3 kg
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Er wordt een overgangstermijn van vijf jaar aangehouden,
vandaar dat Barrera ook nog klasse 2 kegels (pag. 41)
aanbiedt.

Infra | Geleidbakens en opslagrekken

Baakvoet ARBO 1830171
Baakvoet van 22 kg.
Voldoet aan de
ARBO-richtlijnen.

Baakschild 2110098-2 / 2110099-3
Kwaliteit baakschild met extra verdikking op de wand, waardoor
het schild extra sterk is. Aan beide zijden 60 x 60mm en voorzien
van klasse 3 reflectie, conform de CROW-richtlijnen 2021.
Wilt u een schild met uw logo? We kunnen klasse 3
folie bedrukken, vanaf 100 stuks (2110098-logo).

Baakvoet klein (9 kg) 1830172 / 1830174
Lichte baakvoet van gerecycled
rubber, met name geschikt voor
indoor gebruik.
L x B x H: 60 x 60 x 11 cm

1830172 gat 40 x 40mm
1830174 gat 60 x 60mm

Baakschildenrek 2110010
Opslagrek voor baakschilden uit verzinkt staal.
Geschikt voor 68 tot 80 baakschilden, afhankelijk van het type
baakschild.

customize
met uw
tekst of
logo

Baakvoetenrek 2110011
Opslagrek voor baakvoeten van verzinkt staal.
Geschikt voor maximaal 21 baakvoeten. Het opslagrek is stapelbaar.

Verkeersbordenrek 2110018
A-standaard opslagrek 2110012
Verzinkt opslagrek voor
maximaal 28 A-standaards.
Het opslagrek is stapelbaar,
ook als het gevuld is.

Verzinkt mobiel opslagrek voor verkeersborden.
Geschikt voor 48 buispalen 48 mm met verkeersborden.
Voorzien van sleuven voor verplaatsing met een heftruck.
Afmetingen: l x b: 125 x 200 cm
Gewicht: 40 kg

079-207 3000
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Infra | Verkeersborden
We leveren alle officiële verkeersborden. De borden worden geproduceerd van aluminium. De borden zijn voorzien van klasse 3
reflectie en een dubbel omgezette rand (DOR) voor bevestiging aan buispalen, flespalen, of hekwerk.
Categorie A: Snelheidsaanduiding

Categorie L: Informatie

Verkeersborden die een snelheidsbeperking
aangeven. Naast de ronde verkeersborden
vallen hier ook de zoneborden met
snelheidsbeperking onder. Alu-DOR klasse 3.

Verkeersborden die een snelheidsbeperking
aangeven. Naast de ronde verkeersborden
vallen hier ook de zoneborden met
snelheidsbeperking onder.

Categorie B: Voorrangssituatie

Onderborden: permanent

Verkeersborden die een situatie aangeven
waarin voorrangsregels gelden.

Onderbord in kleur wit met aanvullende
informatie op het geldende verkeersbord
waaronder deze bevestigd wordt.

Categorie C: Geslotenverklaringen

Tekstborden: tijdelijk

Verkeersborden die aangeven dat een
bepaald gebied of een bepaalde rijrichting
verboden is voor verschillende typen van
verkeer, gemotoriseerd of niet.

Tekstborden in geel, met waarschuwingtekst
en/of afbeelding. Alu-DOR en Dibond!
Type bord

Formaat

Categorie D: Bepaling rijrichting

Rond

ø 60 cm of ø 80 cm

Verkeersborden die een situatie aangeven
waarin voorrangsregels gelden.

Vierkant

60 x 60 cm of 80 x 80 cm

Driehoek

zijdes 70 of 90 cm

Onderborden

vanaf 40 x 15 cm tot 90 x 60 cm

Tekstborden

vanaf 40 x 20 cm tot 120 x 80 cm

Categorie E: Parkeren en stilstaan
Verkeersborden die een snelheidsbeperking
aangeven. Naast de ronde verkeersborden
vallen hier ook de zoneborden met
snelheidsbeperking hier onder.
ø 60 cm Alu-DOR klasse 3

Verzinkte bordhouder 1831347
Inklapbare verzinkte steun waar een rond
(60 cm) of driehoekig verkeersbord (70 cm)
in past. Gewicht 4,5 kg

Categorie F: Overige geboden en verboden
Verkeersborden die onder geboden en
verboden vallen, maar niet onder een van de
vorige categoriëen vallen.
Categorie G: Verkeersregels
Verkeersborden van categorie G duiden het
begin of het einde van bepaalde gebieden
en/of wegen aan.
Categorie J: Waarschuwingen
Verkeersborden die voor gevaar waarschuwen.
Deze borden zijn driehoekig (of bevatten een
afbeelding van een driehoek.
Alu-DOR klasse 3.
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De richtlijnen voor gebruik
van verkeersborden in de
openbare ruimte, zoals
beschreven in de CROW 96a
en 96b en RVV 1990 zijn
aan aanpassingen onderhevig. Wij adviseren u
graag over het type bord,
de reflectieklasse en het
formaat dat passend is
voor het werk dat u gaat
uitvoeren.

Infra | Folie voor tekstborden | Verkeersborden accessoires

Transparante folie - verwijderbaar
Wij printen in onze eigen studio
transparante vellen met teksten of
iconen voor gele tijdelijke borden.
Deze vellen zijn na afloop van de
werkzaamheden eenvoudig te
verwijderen, waardoor het bord
hergebruikt kunnen worden (circulair).
Een voordelige en snelle manier, die
nauwelijks slijtage aan de retro-folie
of borden veroorzaakt.

Beugels 48 en 60mm
Bordbeugel
voor 48 mm buis:
1831401: 48 - 82 mm
1831402: 48 - 115 mm
voor 60 mm buis:
1831403: 60 - 115 mm
1831410: 60 - 140 mm

Lichtmastbeugel
anti-diefstal
1831411: 82 mm
1831412: 115 mm

Ballasttank
Mobiele verkeersbordhouder met
rubberen wielen,
voor 48 mm buizen,
vulbaar tot 70 liter:
1536001

Hi-Torque klem
1831414: 34 - 67 mm
1831415: 42 - 105 mm
1831416: 93 - 156 mm
1831416-AD:90 - 160 mm
1831417: 102 - 156 mm
1831413: 140 - 232 mm

Dubbele bordbeugel
voor 48 mm buis:
1831404: 48 - 115 mm
voor 60 mm buis:
1831410-D: 60 - 140 mm

Draaiboutkoppeling
Standaard: 1831405
Vaste spie: 1831406

Muurbeugel
1831420

Voetplaat
voor 48 mm buis
1831407 20 x 20 cm

Wandplaat
voor 48 mm buis
1831408

Baakvoet adapter
Grondpot met
spie-sluiting voor
48 mm buizen:
1831437

Grondpot
Grondpot met
spie-sluiting voor
48 mm buispalen:
1831440

Buis- en flespalen
Verzinkte en aluminium buispalen en verzinkte flespalen in verschillende lengtes. De buispalen voor het
bevestigen van verkeersborden, maar ook toe te passen samen met schrikhekplanken, hekgaas en meer.
Artikelnr.

Soort

Materiaal

Lengte in cm

1831430

Buispaal 48 mm

Aluminium

100 / 120 / 150 / 250 / 300

1831429

Insteekdop 48 mm

Kunststof

1831427

Buispaal 48 mm

Staal

120 / 150 / 200 / 300

1831453

Flespaal

Staal

250 / 300 / 330 / 360 / 430

1831451-VP

Flespaal met voetplaat

Staal

300

1831428

Buispaal 60 mm

Staal

300 / 350 / 390 / 500

079-207 3000
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Infra | Kunststof barriers
Barrera levert een verscheidenheid aan kunststof barriers voor een veilige afzetting van werk en rijbanen. Verschillende lengtebreedte- en hoogtematen voor een ideale afzetting voor iedere specifieke situatie. Onze barriers hebben een onderlinge afstand
van maximaal 35 mm en kunnen een hoek maken van 15 graden. Alle barriers zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof.
De barriers zijn robuust, gemakkelijk stapelbaar, weerbestendig en recyclebaar.

100 Serie
De Barrier 100 serie is onze populairste barrier. Voor elke situatie een geschikte barrier.
Makkelijk hanteerbaar, goed stapelbaar, duurzaam en UV-gestabiliseerd. De 100 serie is uit
voorraad leverbaar in de standaard kleuren rood en wit voor bouw en infra. Voor andere
toepassingsgebieden zijn andere kleuren mogelijk.
Artikelnr.

Type

Versie

LxBxH

Gewicht

Gevuld

1840008 / 1840009

100

standaard

100 x 40 x 55 cm

6 kg

35 kg

1840006 / 1840007

100S

smal

100 x 30 x 50 cm

4,5 kg

33,5 kg

1840008-B / 1840009-B

100

bochtstuk standaard

2 kg

16 kg

1840016 / 1840017

100XR

extra dikke wand

100 x 40 x 55 cm

8,5 kg

37,5 kg

1840025 / 1840026

100XL

extra hoog en breed

100 x 55 x 65 cm

8,5 kg

37,5 kg

120 Serie
Deze hoge en langere barrier is een extra hindernis om tegen te gaan dat voetgangers
makkelijk over de barrier stappen. Verkrijgbaar in de kleuren rood en wit.
Artikelnr.

Type

LxBxH

Gewicht

Gevuld

1840012 / 1840013

120

120 x 40 x 80 cm

10 kg

50 kg

1840021 / 1840022

120XR

120 x 40 x 80 cm

13 kg

53 kg

150 Serie
De Barrier 150 heeft dezelfde eigenschappen als de Barrier 100,
maar heeft door zijn grotere lengte een extra gunstige meterprijs.
Door de grotere lengte wordt de Barrier 150 veel gebruikt om grote
afstanden af te zetten. Het is op deze manier goedkoper en praktischer.
Artikelnr.

Type

LxBxH

Gewicht

Gevuld

1840010 / 1840011

150

150 x 40 x 55 cm

9 kg

59 kg

Metalen afzetpaneel 1840008-MP-3(EZ/DZ)
Metalen panelen, 45 cm hoog, waarmee een hogere afscheiding kan worden gecreëerd.
De panelen zijn voorzien van een reflectieplank, die enkelzijdig of dubbelzijdig beplakt wordt
met klasse 3 retroreflectie. De panelen zijn leverbaar voor de Barriers 100, 120 en en 150.
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Infra | Kunststof barriers

160 Serie
De Barrier 160 is een semi-permanente barrier. Bochten tot 90 graden
zijn mogelijk en de barrier is tot aan de top te vullen met een
maximaal gewicht van 300 kg. De barrier wordt met name op
vliegvelden, distributiecentra en andere eigen terreinen gebruikt.

Menskerende Barrier BB2000
Artikelnr.

Type

1840118

Barrier rood

1840119

Barrier wit

1840120

Beginstuk wit

1840121

Beginstuk rood

1840122

Eindstuk rood

1840123

Eindstuk wit

1840127

Personen doorgang gaas

1840128

Personen damwand

1840130

Carport doorgang

1840125

Gesloten paneel

1840126

Gaas paneel

De menskerende stabiele barrier BB2000 is
een barrier voor volledige veiligheid op de
weg en op bouwterreinen. De BB2000 kan
worden verzwaard tot 400 kg, waardoor er
een stevige en veilige muur ontstaat.
Op de barrier kan een dicht metalen paneel
of een gaaspaneel worden geplaatst. Voor
deze barrier zijn ook deuren en poorten
beschikbaar, als doorgang voor personen en
(vracht)auto’s.

Big Barrier
Grote kunsstof barrier met de afmetingen
L x B x H: 230 x 52 x 80 cm.
De Big Barrier kan een hoek maken van
90 graden, zonder openingen.
De barriers kunnen worden uitgerust met
metalen gaaspanelen. Deze panelen zijn los
verkrijgbaar. In totaal 2 meter hoog.
Gewicht leeg: 25 kg
Gewicht gevuld: 180 kg

1840029 Rood
1840030 Wit

B100 kartbarrier

Artikelnr.

Type

1840029

Recht stuk rood

1840030

Recht stuk wit

1840030B

Bochtstuk

1840035

Eindstuk rood

1840036

Eindstuk wit

De B100 is speciaal ontwikkeld voor gebruik
op kartcircuits, maar kan ook worden
ingezet op sport- en speellocaties voor
kinderen, op schoolpleinen en in sporthallen
en zwembaden. Kortom een veelzijdige
barrier!
Voor deze barrier zijn eind- en bochtstukken
verkrijgbaar. Deze bochtstukken geven de
mogelijkheid een afgesloten speelveld te
maken.

De barriers sluiten nauw aan, waardoor de
werkbare lengte 90 cm is.
Afmetingen: L x B x H: 100 x 40 x 50 cm
Vulbaar met water/zand.
Verkrijgbaar in rood en wit (op aanvraag
ook in andere kleuren).
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Bouw | Afzetgaas

Easygate 1830230
Het lichtgewicht vouwhek EasyGate is een uit vier metalen frames,
bespannen met een zware kwaliteit PE-kunststof.
Er kunnen meerdere Easygates aan elkaar gekoppeld worden, zodat
één lange onafgebroken afzetting ontstaat.
Er zijn voeten en grondpennen leverbaar, waardoor dit hek ook in
één rechte lijn opgesteld kan worden.
Specificaties:

• B x H: (4 x) 100 x 100 cm
• Gewicht: 15 kg

kinden dier
vriendelijk

1830235 EasyGate voet
1830236 EasyGate grondpen

Afzetgaas Light / Medium / Heavy Duty

Afzetgaas light / medium

Afzetgaas Heavy Duty

Sterk en licht afzetgaas met zeer goede
prijs-kwaliteitverhouding. Door het lichte
gewicht en de lichte windgevoeligheid zijn
er minder grondpennen nodig.

Sterk en licht afzetgaas met zeer goede
prijs-kwaliteitverhouding. Door het lichte
gewicht en de lichte windgevoeligheid zijn
er minder grondpennen nodig.

Specificaties Light / Medium:
• Materiaal: Polyethyleen (PE)
• Treksterkte Light: 1,5 kN
• Treksterkte Medium: 2,5 kN
• Lengte rol: 50 m
• Hoogte rol: 1 m
• Maasgrootte: 100 x 38 mm
• Gewicht Light per rol: 5 kg
• Gewicht Medium per rol: 5 kg
• Kleur Light: Oranje
• Kleur Medium: Oranje, Geel, Groen, Blauw

Specificaties Heavy Duty:
• Materiaal: Polyethyleen (PE)
• Treksterkte: 4,5 kN
• Lengte rol: 50 m
• Hoogte rol: 1 m
• Maasgrootte: 100 x 38 mm
• Gewicht per rol: 7 kg
• Kleur: Oranje

12 www.afzethekken.nl

Artikelnr.

Type

1840466

Medium Oranje

1840467

Medium Groen

1840468

Medium Geel

1840469

Medium Blauw

1840470

Heavy Duty Oranje

1840472

Light Oranje

Bouw | Afzetgaas

Titan Afzetgaas 1830568
Uiterst sterk (zeer hoge kN-waarde) oranje kunststof afzetgaas van
zeer hoogwaardige industriële kwaliteit. De Titan is duurzaam en
heeft een uiterst grote structurele sterkte. Het heeft een optimale
resistentie tegen chemische en atmosferische elementen.
Specificaties:
• Materiaal: Polyethyleen (PE)
• Treksterkte: 11 kN
• Lengte rol: 50 m
• Hoogte rol: 1 m
• Maasgrootte: 85 x 25 mm
• Gewicht: 12,5 kg
• Kleur: Oranje

Agri Afzetgaas 1830517
De donkergroene kleur zorgt doorgaans voor dat het afzetgaas beter
opgaat in het landschap en dus minder opvalt.
Specificaties:
• Materiaal: Polyethyleen (PE)
• Treksterkte: 5 kN
• Hoogte rol: 50 m
• Breedte rol: 1,2 m
• Maasgrootte: 50 x 50 mm
• Kleur: Groen

Xtra Afzetgaas 1830518 / 1830518-150
Afzetgaas ideaal voor gebruik bij wegwerkzaamheden of langs
bouwplaatsen. Leverbaar in 1,0 en 1,5 m hoogte.
Specificaties:
• Materiaal: Polyethyleen (PE)
• Treksterkte: 1,6 kN
• Lengte rol: 50 m
• Hoogte rol: 1,0 m of 1,5 m
• Maasgrootte: 45 x 40 mm
• Gewicht per rol: 10 kg
• Kleur: Oranje

Onsite Afzetgaas 1830519

Tiewraps
Tiewraps voor het vastzetten van
het afzetgaas.
De tiewraps zijn in vrijwel
dezelfde kleur geproduceerd als
het afzetgaas, waardoor ze haast
onzichtbaar zijn, wanneer u het
gaas met deze tieribs vastmaakt.
Per 50 stuks verpakt.

1830522
1830523

Tiewraps oranje
Tiewraps groen

Grondpen staal met krul
Stalen grondpennen die ervoor
zorgen ervoor dat het gaas ook bij
zware wind stevig blijft staan.
Specificaties:
• Lengte: 130 of 160 cm
• Diameter: 10 mm
• Gewicht: 9 kg per set
• Per set van 10 stuks

1830516-130 Grondpen 130 cm
1830516-160 Grondpen 160 cm

Grondpen rood gelakt 1830516-3-set

Kunststof oranje afzetgaas met een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

Grondpennen van rood gelakt staal
met gesmede punt.

Specificaties:
• Materiaal: Polyethyleen (PE)
• Treksterkte: 1 kN
• Lengte rol: 50 m
• Hoogte rol: 1 m
• Maasgrootte: 50 x 30 mm
• Gewicht per rol: 3 kg
• Kleur: Oranje

Specificaties:
• Lengte: 120 cm
• Diameter: 10 mm
• Gewicht: 7 kg per set
• Per set van 10 stuks
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Bouw | Kunststof dranghekken

Cross
De Cross is Barrera’s best verkochte afzethek. Het hek kan enkelzijdig
of dubbelzijdig bestickerd (met klasse 1 of 2 reflectie) geleverd worden.
Het is een kunststof afzethek (HDPE) met draaibare rubberen voeten.
De voeten zijn relatief laag, waardoor er weinig hinder voor
passanten is. De standaard kleuren zijn wit, oranje en blauw, maar
andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. Het hek is horizontaal
stapelbaar tot 45 stuks op één pallet.
Specificaties:
• L x H: 200 x 100 cm
• Gewicht: 10 kg
• Reflectiefolie: klasse 1 of klasse 2
• Enkelzijdig (EZ) en dubbelzijdig (DZ)
• Kleur: wit, oranje of blauw

1830005 Cross Blauw
1830010 Cross Oranje
1830011 Cross Wit

Hammer 1810721
De Hammer is een kunststof afzethek met draaibare rubber voeten.
Het hek is voorzien van reflectiestickers in klasse 1 aan onder- en
bovenkant. Deze hekken kunnen onderling gekoppeld worden.
Specificaties:
• L x H: 200 x 100 cm
• Gewicht: 12 kg
• D.m.v. adapter ook geschikt voor gebruik met baakvoeten
• Reflectie: klasse 1
• Kleur: wit

Titan 1830020
Kunststof afzethek Titan van 2,0 meter met klasse 1 reflectie.
De Titan is stapelbaar, heeft draaibare voeten (gerecycled kunststof)
en is daardoor economisch op te slaan en te vervoeren.
De voeten zijn vrij zwaar, waardoor het hek stabiel staat.
Specificaties:
• L x H: 200 x 100 cm
• Gewicht: 14,5 kg
• Reflectie: klasse 1
• Kleur: rood
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Bouw | Kunststof vouwhekken
Vouwhekken zijn ideaal om te gebruiken voor het afzetten van werk op locatie. Met de vouwhekken is snel en eenvoudig een
veilige afzetting te maken. Daarnaast zijn de hekken makkelijk te transporteren en door de compact handig in opslag. De reflectie
heeft een signalisatie functie waardoor de vouwhekken tijdig opvallen.

Safegate
De SafeGate is een lichtgewicht vouwhek
met smalle, maar stevige delen waardoor
het zeer compact te vervoeren is. Voorzien
van klasse 1 of klasse 3 reflectie op bovenen onderzijde. Rubberen voeten los
verkrijgbaar.

Artikelnr.

Type

1830110-1

Geel 4-delig

Refl. klasse 1

1830110-3

Geel 4-delig

Refl. klasse 3

1830114-1

Rood 4-delig Refl. klasse 1

1830114-3

Rood 4-delig Refl. klasse 3

Specificaties (per deel):
• B x H: 75 x 100 cm
• Gewicht: 2 kg
• Kleur: Geel of Rood
• Standaard 4-delig, ook te bestellen als
2- en 3-delig
• Klasse 1 of 3 reflectie rood-wit

1830117

Rubberen voet

Securigate 1830018
Lichtgewicht kunststof vouwhek met vier
delen van 1 meter breed, waardoor dit hek
om een put gezet kan worden. Het hek is
voorzien van reflectiestickers en in het
midden is er plek voor een bedrijfssticker of
een waarschuwing.

Specificaties:
B x H: (4x) 100 x 80 cm
Gewicht: 13,5 kg
Kleur: Geel
Alleen verkrijgbaar als 4-delig hek
reflectie klasse 1

•
•
•
•
•

1830018-RW rood/wit
1830018-GZ geel/zwart

Workgate / Workbase
De Workgate is een lichtgewicht kunststof
stratenmakershekje dat handig in opslag en
transport is. De klasse 2 reflectie zorgt voor
optimale zichtbaarheid.
Specificaties per deel:
• B x H: 85 x 100 cm
• Gewicht: 2,8 kg
• Kleur: Geel
• Verkrijgbaar als 2, 3 of 4-delig
• Klasse 2 reflectie Rood-wit

Artikelnr.

Type

1830103

Workgate 2-delig

1830102

Workgate 3-delig

1830100

Workgate 4-delig

1830175

Workbase voet

Multigate 1820041
De Multigate is een sterk mobiel schaarhek
voorzien van klasse 2 reflectie in rood en wit.
Ingeklapt is het zeer compact (als een
gitaarkoffer met handige draagbeugel).
Uitgeklapt heeft dit hek een maximale
breedte tot 220 cm.
De twee staanders zijn vulbaar met water of
zand voor extra gewicht.

Specificaties:

• B x H: 220 x 100 cm
• Gewicht: 7,5 kg
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Bouw | Bouwhekken en accessoires

Verzinkte bouwhekken
Verzinkte bouwhekken
van 350 x 200 cm in vijf
uitvoeringen, van lichte
tot zware kwaliteit.

Artikelnr.

Accessoires bouwhekken

Bouwhekdoeken
Artikelnr.

Type

Kleuren

1830542

Dicht zeil

Blauw, groen, zwart, wit

1830545

Winddoorlatend doek

Blauw, groen, zwart, wit

1830546

NVO brandvertragend zeil

Zwart, wit

Reflectieschild 2110057
Kunststof baken voorzien van klasse 1 reflectie. Het baken wordt
haaks aan het hek bevestigd met de bijgeleverde kunststof
klemmen en zorgt ervoor dat bouwhek ook ‘s nachts goed opvalt.
Specificaties:
• Baken: 100 x 23 cm
• Folie: 80 x 20 cm
• links- en rechtswijzend
• Inclusief 2 klemmen voor bevestiging
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Type

Materiaal

Maaswijdte in mm

1830870

Budget

Verzinkt staal

100 x 300

1830871

Light

Verzinkt staal

100 x 300

1830872

Standard

Verzinkt staal

100 x 300

1830873

Heavy Duty

Verzinkt staal

100 x 300

1830874

Anti-climb

Verzinkt staal

43 x 262

Artikelnr.

Type

Specificatie

1830774

Scharnier

Thermisch verzinkt, Gewicht: 1,2 kg

1830776

Voet

68 x 25 x 13,5 cm, Gewicht: 20 kg

1830778

Wiel

Ø 15 cm, inclusief bevestiging

1830779

Klem

M12 x 80 met inbusbout

Bouw | Waarschuwingsborden

Reflectieplanken 1830614
Om te zorgen dat bouwhekken ook bij duisternis goed zichtbaar
zijn, worden regelmatig platen met reflectie op het bouwhek
bevestigd.
Wij leveren platen van 2,00, 2,50 en 3,00 meter met klasse 3 reflectie.
De dibond platen zijn licht van gewicht, roesten niet, rotten niet en
zijn weersbestendig. Eenvoudig te bevestigen met tiewraps,
ijzerdraad of eventueel beugels.

1830614-200-3
1830614-250-3
1830614-300-3

2000 x 200 x 3 mm
2500 x 200 x 3 mm
3000 x 200 x 3 mm

SitePoint
Multifunctionele mobiele display
met opslagbak. Te gebruiken als
station voor brandveiligheid,
EHBO, hygiëne, etcetera.
De unit heeft een opslagbak met een
capaciteit van 100 liter en grote
rubberen wielen voor het snel en
eenvoudig verplaatsen.
Barrera voorziet de SitePoint van
bedrukte platen met de functie.
Zandzakken ter verzwaring, dispensers
en pictogrammen zijn ook leverbaar.
Specificaties:
• B x H: 70 x 172 cm
• Paneel B x H: 58 x 90 cm
• Verrijdbaar met 20 cm wielen
• Gewicht: 26 kg
• Afsluitbare opslagkist

1840110
1840111
1840112
1840113

Rood
Blauw
Groen
Geel

1831501
1831278

60 x 40 cm
90 x 60 cm

Bouwplaatsborden
Dibond borden met pictogrammen voor een bouw-plaats of
bedrijventerrein.
Naast de standaard borden, maken we ook ieder ander bord voor
u, in elke gewenste taal, met elk gewenst pictogram en/of logo.
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Bouw | Waarschuwingsborden

Mobiele borden
Mobiel tekstbord bestaande uit een inklapbare driepoot met
een kunststof cirkel, driehoek of rechthoek voorzien van een
sticker met klasse 2 reflectie.
Zeer compact mee te nemen en snel op te zetten en te verwijderen.
De borden zijn van het frame te halen en de mogelijkheid is er dus
om per situatie van bord te wisselen.
Voor winderige gebieden raden we wel aan het frame te verzwaren
met bijvoorbeeld een zandzakje.
U kunt uw eigen stickers voor de mobiele borden maken of
samenstellen met alle officiele verkeerswaarschuwingen en
pictogrammen (b.v. NEN-ISO-7010 pictogrammen).

Afgebeelde voorbeelden:
D02
Rijrichting
J16
Werk in uitvoering
Artikelnr.

Type

Afmeting bord

1830357

Rond

64 cm

1830359

Driehoekig

70 cm

1830360

Rechthoekig

60 x 40 cm

Tipi waarschuwingsborden
Opvouwbare tipi (plumobiel) met aan 3 zijden een waarschuwingsafbeelding. De Tipi is gemaakt van een zware kwaliteit kunststof en
heeft een ijzeren uitklapbaar frame. De tipi’s worden geleverd
inclusief etui.
De tipi J37 kan worden voorzien van “onderbord-stroken” die met
klittenband worden bevestigd.

Haak in oog - gelakt 1831357
Gelakt afzethekje rood/wit, koppelbaar door haak en oog.
De pootjes zijn paralel aan de buis te draaien, wat transport en
opslag vergemakkelijkt.
Elk deel kan los worden gebruikt. De hekken kunnen ook in een
rechte lijn worden opgesteld.
Specificaties:
• B x H: 88 x 80 cm per deel
• Gewicht per deel: 6 kg
• Rood-wit geverfde strepen
• Voorzien van draaibare pootjes

Haak in oog - verzinkt 1831350 DZ / EZ
Verzinkt afzethekje met klasse 3 reflectie, koppelbaar door haak en
oog. Een hekje bestaat uit één deel. Elk deel kan los worden
gebruikt, omdat het 2 aangelaste voetjes heeft. De hekken kunnen
ook in een rechte lijn worden opgesteld.
Specificaties:
• B x H: 88 x 80 cm per deel
• Gewicht per deel: 6 kg
• Klasse 3 reflectie
• EZ en DZ
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Artikelnr.

Type

1830345

Roken en open vuur verboden

1830347

J16 - Werk in uitvoering

1830348

J37 - Gevaar (los tekststrook leverbaar)

1830346

Combinatie: Roken / vuur, J16, J37

Bouw | Loopbruggen

Kunststof loopbrug 170 x 100 cm met 2 leuningen 1820453

IJzersterke lichtgewicht kunststof loopbrug om greppels en geulen
op veilige wijze te overbruggen. Met twee relingen van 1 meter hoog,
voorzien van reflectiestroken. De loopbrug heeft een anti-slip
reliefprofiel en handgrepen.
Draagvermogen maximaal 1000 kg. De loopbrug voldoet aan Duitse
regelgeving inzake werken met loopbruggen.

Te voorzien van uw logo d.m.v. stickers of thermisch laserstralen.
In de kleuren rood, geel, lichtgeel en verzinkt.

Inklapbare aluminium loopbrug
Aluminium loopbrug met inklapbare leuningen, voorzien van
klasse 1 reflectie. Loopvlak met anti-slip motief. De leuningen zijn
inklapbaar voor compact transport en opslag. Geschikt voor
personen. Totaal draagvermogen 300 kg.

1830460 L x B: 200 x 100 cm
1830461 L x B: 300 x 100 cm

Supagrip oprijplaat 1830128
100%
recyclebaar

De Supagrip biedt een veilige manier om de stoep op te komen voor
rolstoelgebruikers en scootmobielen. Geschikt voor verkeer tot 385 kg.
Door de gepatenteerde Flex-Edge-technologie zeer stabiel.
Specificaties:
• Anti-slip oppervlak en verhoogde zijden
• High-density polyethyleen (HDPE) en PVC
• L x B: 126,5 x 74,7 cm, verstelbare hoogte: 60 mm - 160 mm
• Gewicht 6 kg

Oprijdrempel
Rubber oprijdrempel, geschikt voor belasting tot 40 ton.
Voorzien van 2 kabelgoten van 30 mm.

1830125 10 cm hoog, 60 cm breed, gewicht 11 kg
1830124 15 cm hoog, 60 cm breed, gewicht 19 kg
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Bouw | Kabeldrempels

Kabeldrempels
Rubberen kabeldrempels ter bescherming van kabels en brandslangen. Voor gebruik binnen en buiten. Tot 20 ton belasting.
2 kanaals semi permanent 30 | 30

3 kanaals 30 | 30 | 30

5 kanaals 32 | 32 | 32 | 32 | 32

Specificaties:
• L x B x H: 100 x 25 x 4,5 cm
• 2 kanalen, elk 30 mm
• Kunststof PU (Polyurethaan)
• Gewicht: 3,5 kg

Specificaties:
• L x B x H: 90 x 59 x 7,5 cm
• 3 kanalen, elk 30 mm
• Kunststof deksel (PE)
• Gewicht: 19 kg

Specificaties:
• 90 x 50 x 5,5 cm
• 5 kanalen, elk 32 mm
• Kunststof deksel (PE)
• Gewicht: 15,6 kg

1820667

1820665

1820657

3 kanaals 20 | 40 | 20
Kabelbeschermer van een PVC met rubber
mengsel voor het beschermen van kabels
tegen verkeer. Deze brug heeft 3 kanalen,
2 kanalen voor kabels tot 19 mm en
1 kanaal voor kabels tot 39 mm.
Geschikt voor vervoer tot 40 ton.

Artikelnr. Type

LxBxH

1850071

Geel

120 x 21 x 6,5 cm 12,5 kg

1850072

Zwart 120 x 21 x 6,5 cm 12,5 kg

1850073

Geel

150 x 21 x 6,5 cm 13,2 kg

Verkeersdrempel 80 mm met kabelgoten
Deze zware kwaliteit verkeersdrempel is ontworpen voor een
snelle montage en demontage en eenvoudig onderhoud.
Geschikt voor gebruik op locaties met zwaar transport tot 40 ton.
De drempel wordt geleverd met een kabelgoot die er in wordt
geklemd. Daarnaast zijn er nog 4 uitsparingen voor kabels. Bij de
montage wordt een deel van de geïntegreerde kabelgoot vastgeklikt
aan de volgende kabelbrug, zodat een grotere stabiliteit bereikt
wordt. Door uithammen aan de kabelgoot kan de goot niet gaan
schuiven.
Deze drempels kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot de
gewenste breedte. Door het grote eigen gewicht is vastbouten in
veel gevallen niet nodig.

Specificaties:
• L x B x H: 80 x 60 x 8 cm
• In totaal 6 kanalen:
2 x 15 mm, 2 x 35 mm, 2 x 50 mm

2103468 Zwart
2103469 Geel
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Gewicht

Bouw | Kabeldrempels / Slangendrempels

Kabeldrempels
3 kanaals 45 | 45 | 45
Specificaties:
• L x B x H: 100 x 60 x 7,5 cm
• 3 kanalen, elk 45 mm
• Kunststof deksel (PE)
• Gewicht: 29 kg
• Opvallende reflecterende gele vakken
• Getest met voertuigen met aslasten tot 6 ton

1820604

5 kanaals 38 | 38 | 38 | 38 | 38

3 kanaals 55 | 55 | 55

2 kanaals 30 | 30

Specificaties:
• L x B x H: 90 x 59 x 7,5 cm
• 3 kanalen, elk 55 mm
• Kunststof deksel (PE)
• Gewicht: 23 kg
• Geschikt voor vervoer tot 18 ton

Specificaties:
• L x B x H: 98 x 24 x 4,5 cm
• 2 kanalen, elk 30 mm
• Kunststof deksel (PE)
• Gewicht: 8 kg
• Geschikt voor vervoer tot 20 ton

1820669

1820674		
1820674-B

3 kanaals 50 | 50 | 50

Recht stuk
Bochtstuk

2 kanaals 75 | 75

Specificaties:
• Heavy duty kabeldrempel
• L x B x H: 90 x 50 x 5,5 cm
• 5 kanalen, elk 38 mm
• Kunststof deksel (PE)
• Gewicht: 10 kg
• Geschikt voor vervoer tot 40 ton
• Koppelbaar

Specificaties:
• Heavy duty kabeldrempel
• L x B x H: 90 x 59 x 7,5 cm
• 3 kanalen, elk 50 mm
• Kunststof deksel (PE)
• Gewicht: 25 kg
• Geschikt voor vervoer tot 40 ton
• Koppelbaar

Specificaties:
• slangendrempel
• L x B x H: 90 cm 61,5 x 9,5 cm
• 2 kanalen, elk 75 mm
• Kunststof deksel (PE)
• Gewicht: 28,5 kg
• Geschikt voor vervoer tot 20 ton
• Koppelbaar

1820658

1820659

1820664
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Bouw | Slangenbruggen / Lampen

Slangenbruggen
Slangenbruggen ter bescherming van kabels en brandslangen.
2 kanaals 150 | 110
Specificaties:
• L x B x H: 29 x 100 x 14 cm
• 2 kanalen: 150 mm breed en 110 mm hoog
• Versterkt rubber
• Gewicht: 22 kg
• Max. belasting tot 20 ton
• Koppelbaar via “doggybones”

1820668

2 kanaals 100 | 65
Specificaties:
• L x B x H: 85 x 30 x 9 cm
• 2 kanalen, elk 650 mm
• Versterkt rubber
• Gewicht: 15 kg
• Max. belasting tot 20 ton
• Koppelbaar via “doggybones”

1820675

Verzinkt 80 | 80
Specificaties:
• L x B x H: 22 x 30 x 8 cm
• 2 kanalen, elk 80 mm
• Verzinkt
• Gewicht: 24 kg
• Max. belasting tot 40 ton

Kabelmat 1850075
Kabelbeschermingsmat met robuust nylon
oppervlak en antislipmat aan de onderkant.
De mat wordt gebruikt om vrij liggende
kabels af te dekken en zo struikelgevaar te
voorkomen.
De geel-zwarte waarschuwingsmarkering is
van veraf zichtbaar.
Specificaties:
L x B: 120 x 40 cm
antislip onderzijde
antistatisch
lichtecht

•
•
•
•

Geschikt voor zware belasting van verkeer,
bijvoorbeeld op bouwplaatsen en bij
evenementen.

1820640

Flash LED lamp 1830486
Flash LED lamp met fel oranje licht dat
zichtbaar is op 800 tot zelfs 1500 meter.
Voorzien van een magneet voor simpele
bevestiging op metalen ondergronden.
De lamp is waterdicht, blijft drijven en is
vrijwel onverwoestbaar.
De lampen kunnen worden opgeladen op
het lichtnet en in de auto. Ook zijn ze
oplaadbaar met behulp van de laadkoffer.

Signaallamp 1830484
LED Knipperlamp, voorzien
van een sensor die er voor
zorgt dat de lamp aan
gaat bij duisternis en
uitgaat bij daglicht.
Met de bijgeleverde
gemonteerde beugel is de
lamp op legio manieren
te bevestigen.
Werkt op twee 6 volts
batterijen.

Batterij 1830480-BTT

1830486 1 oplaadbare lamp
1830483 set 4 lampen
incl. oplaadkoffer
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Bouw | Dranghekken
Dranghekken als afscheiding tussen publiek, evenement of werkzaamheden. De hekken zijn verzinkt zodat ze een lange
levensduur hebben. De dranghekken kunnen worden voorzien van reflectiestroken en verkeersborden.

Budget barrier 1811318
Verzinkt stalen dranghek met nestbare
poten, waardoor de hekken compact te
vervoeren en op te slaan zijn.
Het hek heeft één haak, om snel een rij te
kunnen plaatsen. Het hek is vrij licht en
minder geschikt voor de verhuur.

Specificaties:
• L x H: 230 x 100 cm
• Gewicht: 12 kg
• 15 Spijlen
• 1 Haak

Doorway 1811319
Een rood gepoedercoat dranghek met een
doorgang van 220 cm hoogte. Door de rode
kleur valt de Doorway goed op in een rij
dranghekken. Het hek kan met en zonder
afsluitbaar deurtje worden geleverd.

1811319
1811319-C

Specificaties:
• L x H: 230 x 220 cm
• Breedte deur: 90 cm
• Gewicht: 15 kg
• Kleur: Rood

hek zonder deur
hek met deur

Verzinkt stalen dranghek 1811313
Verzinkt stalen dranghek met nestbare
poten, waardoor de hekken compact te
vervoeren en op te slaan zijn.

Specificaties:
• L x H: 250 x 100 cm
• Gewicht: 17 kg
• 12 spijlen

Reflectieplaten
De dranghekken kunnen worden voorzien
van 1 of 2 reflectieplaten met klasse 3
reflectiefolie en een verkeersbord.
Zowel de platen (200 x 20 cm) als het bord
(60 cm) kunnen worden uitgevoerd in
aluminium of Dibond.

1811350-200-3
1811352-001-2

plank
cirkel

Opslag- en transportrek 1811316
Opslagrek voor verzinkte dranghekken,
waardoor opslag en vervoer efficiënt wordt.
Geschikt voor vervoer met een heftruck.
Dit rek biedt plaats aan maximaal 30 hekken.

1811316
1811316-22

opslagrek
opslagrek incl. 22 dranghekken
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Eigen terrein | Afzethekken

MB200 kunststof dranghek
De MB200 is een publieksvriendelijk dranghek, geschikt voor
bijvoorbeeld pretparken, musea, sporthallen en evenementen.
Sterk, duurzaam, nestbaar en heeft geen scherpe randen of uiteinden.
Specificaties:

• L x H: 200 x 100 cm
• Gewicht: 12 kg
• reclamevlak 23 x 26 cm
1812030 geel
1812045 rood

Caddy 1830210
De Caddy is ideaal voor indoor werkzaamheden, bv het afsluiten van
gangen, liftgen en roltrappen. De 17-delige Caddy is probleemloos
in een veelvoud van hoeken en standen is te plaatsen. Voorzien
van kleine wielen voor handige verplaatsing. Optioneel te voorzien
van uw logo- of waarschuwingsstickers.
Specificaties:

•
•
•
•
•

Omni barrier
Kunststof vulbaar afzethek. De Omni barrier is een kruising tussen
een dranghek en een vulbare barrier. Het hoogwaardige kunststof
maakt het ideaal geschikt voor bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen,
smalle trottoirs, magazijnen en scholen. Voorzien van vuldop aan
bovenzijde en aftapdop aan de onderzijde. Geen scherpe randen.
Specificaties:

• L x B x H: 112 x 25 x 100 cm
• Gewicht: slechts 6 kg leeg
• Vulbaar tot 40 kg

7562010
7562011
7562012
7562013

geel
rood
wit
blauw

BRiGHT Barrier
Witte inklapbare kunststof barrier die veel ruimte bespaard bij
opslag en transport. Deze barrier is een handig alternatief voor de
tradionele vulbare barriers. Plat gestapeld, passen er 40 stuks op
een pallet.
Specificaties:

• L x B x H: 100 x 60 x 40 cm
• Gewicht: 5 kg leeg

1840210 rood
1840211 wit
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Hoogte: 100 cm
Breedte ingeklapt: 40 cm
Breedte uitgeklapt maximaal: 350 cm
Kleur: geel
Gewicht: 13 kg

Eigen terrein | Rampalen

RVS palen
RVS afzetpalen en rampalen met voetplaat of aardebaan.
Palen met een luxe uitstraling van glimmend staal.
Ook leverbaar met rode reflectie klasse 1 en 3.
Voor andere maten kunt contact met ons opnemen.
Artikelnr.

Hoogte

Diameter

Type

1830646

120 cm

Ø 75 mm

met aardebaan

1830647

90 cm

Ø 75 mm

met voetplaat

1830648-a

120 cm

Ø 154 mm

met aardebaan

1830648-vp

90 cm

Ø 154 mm

met voetplaat

Verzinkte rampalen - met voetplaat of aardebaan
Stalen rampalen met of zonder voetplaat om de gevel van een
pand te beschermen. De palen zijn leverbaar in verschillende
kleuren en in verschillende maten. Voorzien van voetplaten met
vier boutgaten.
De gele palen kunnen worden voorzien van zwarte folie. De rode
palen kunnen worden voorzien van klasse 3 reflectiefolie (die ook
wordt gebruikt voor verkeersborden).
Artikelnr.

Hoogte

Diameter

Type

7570680

100 cm

Ø 114 mm

Verzinkt

7570680-G

100 cm

Ø 114 mm

Geel

7570680-GZ

100 cm

Ø 114 mm

Geel-zwart

7570680-R

100 cm

Ø 114 mm

Rood

7570680-R2

100 cm

Ø 114 mm

Rood Klasse 2

7570682

100 cm

Ø 195 mm

Verzinkt

7570682-G

100 cm

Ø 195 mm

Geel

7570682-GZ

100 cm

Ø 195 mm

Geel-zwart

7570682-R

100 cm

Ø 195 mm

Rood

7570682-R2

100 cm

Ø 195 mm

Rood Klasse 2

Amsterdammer 1830800-G/B
Stalen paal met een grondanker.

Diamantkoppaal 7550011
Diamantkoppaal van gerecycled kunststof, voorzien van twee rode
en witte reflectiebanden. Afmetingen: 1400 x 145 x 145 mm.

Donkerbruin of donkergroen.
Ook leverbaar als verwijderbare
versie met grondpot.
Specificaties:

• H boven grond: 75 cm
• H totaal: 105 cm
• Conisch Ø 168 / 96 mm

079-207 3000 25

Eigen Terrein | Wegdekreflector en flexpalen

Wegdekreflector 21007162-g
Wegdekreflector 110 mm doorsnede
Gele reflector met aan beide zijden oranje ronde reflectoren.
Voor gebruik als markering van parkeerplaats of als afscheiding van
rijbanen. Bevestiging is met (verkeersdrempel) lijm.

Flexpaal 75 cm

Flexpaal 45 cm 1830604
Kunststof flexpaal oranje klasse 1

Kunststof flexpaal klasse 2

Kunststof flexpaal van PU (Polyuretaan),
met 2 banden klasse I reflectie. De paal
veert terug wanneer er overheen gereden
wordt. De flexpaal is één geheel.

Flexpaal van PU (Polyuretaan),
met drie banden klasse 2 reflectie.
De flexpalen worden geleverd
inclusief bouten en pluggen.

Specificaties:

Specificaties:

•
•
•
•

Lengte: 45 cm
Diameter: 80 mm
Gewicht: 1 kg
Reflectie: klasse 1

•
•
•
•

Lengte: 75 cm
Gewicht: 2 kg
Diameter: 80 mm
Reflectie: klasse 2

1830600 oranje, witte reflectie
1830606 zwart, witte reflectie
1830607 zwart, gele reflectie

Flexpaal Ø160 mm - zwarte voet

Flexpaal Ø60 mm - zwarte voet
Terugverende flexpaal met witte
klasse 2 reflectie. Flexibel naar
alle richtingen en te buigen tot
90 graden.

Terugverende flexpaal met witte
klasse 2 reflectie. Flexibel naar
alle richtingen en te buigen tot
90 graden.

Specificaties:

Specificaties:

•
•
•
•

Lengte: 100 cm
Diameter: 60 mm
Gewicht: 2,5 kg
Reflectie: klasse 2

Artikelnr.

Type

1830641-Bl

Blauw-wit

1830641-Y

Geel-wit

1830641-Gr

Groen-wit

1830641-R

Rood-wit

1830641-B

Zwart-wit
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•
•
•
•

Lengte: 100 cm
Diameter: 160 mm
Gewicht: 5 kg
Reflectie: klasse 2

Artikelnr.

Type

1830642-Bl

Blauw-wit

1830642-Y

Geel-wit

1830642-Gr

Groen-wit

1830642-R

Rood-wit

1830642-B

Zwart-wit

Eigen Terrein | Flexpalen
Deze overrijdbare palen veren terug, wanneer er tegenaan of overheen gereden is. Dit voorkomt
zwaar letsel, zoals wel het geval is bij stalen of betonnen palen. De flexpalen worden vooral
toegepast bij uithammen en wegversmallingen, in parkeergarages, op bedrijfsterreinen en in
fiets- en voetgangergebieden.

Flexpaal Ø160 mm
Flexpaal van PU (Polyuretaan), met drie banden klasse 2 reflectie.
De flexpalen worden geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.
Specificaties:

•
•
•
•

Hoogte: 100 cm
Diameter: 160 mm
Voetplaat: 20 x 30 cm
Reflectie: Klasse 2

Artikelnr.

Type

1830661-2

Zwart, reflectie wit

1830665-2

Blauw, reflectie wit

1830669

Oranje, reflectie wit

1830662

Zwart, reflectie geel

1830663

Rood, reflectie wit

1830661-P

Betonpoer

Ook verkrijgbaar met betonpoer.
De poer heeft 4 voorgeboorde gaten met hulzen
voor de montage. Afmeting: 29,5 x 29,5 x 20 cm

Flexpaal Ø160 mm 1830668-2
Flexpaal van PU (Polyuretaan), met vijf
banden gele reflectie. aan de bovenkant
heeft deze paal een D02 sticker.
Specificaties:
• Kleur: Geel
• Hoogte: 100 cm
• Diameter: 160 mm
• Voetplaat: 20 x 30 cm
• Reflectie: Klasse 2
• Incl. bevestigingsmateriaal

Flexpaal Ø160 mm 1830668-D02-2
Flexpaal van PU (Polyuretaan), met vijf
banden gele klasse 2 reflectie.
Op de gele paal is een cap Ø40 cm
bevestigd met een D02 sticker.
Specificaties:
Kleur: Geel
Hoogte: 142 cm
Diameter: 160 mm
Voetplaat: 20 x 30 cm
Reflectie: Klasse 2
Incl. bevestigingsmateriaal

•
•
•
•
•
•
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Eigen Terrein | Verkeersdrempels
Verkeersdrempels voor het terugdringen van de snelheid van voertuigen op eigen terrein, op parkeerterreinen, bij drive-inns,
hotels, evenementencentra etc. De drempels zijn eenvoudig te monteren op asfalt en beton door middel van onze bevestigingsproducten, zoals speciale bouten of lijm.

Drempel - Kleurvast 50 mm
Kleurvaste verkeersdrempel 50 mm hoog om de rijsnelheid terug te brengen naar 20 km per
uur. Voorzien van reflectoren voor goede zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden.
Te koppelen door middel van doggy bones.
Artikelnr.

L x B x H (mm)

Type

1820628

250 x 395 x 50

Geel eindstuk

1820627

250 x 395 x 50

Zwart eindstuk

1820625

500 x 395 x 50

Geel tussenstuk

1820626

500 x 395 x 50

Zwart tussenstuk

Drempel - Kleurvast 75 mm
Kleurvaste verkeersdrempel 75 mm hoog om de rijsnelheid terug te brengen naar 10 km per
uur. Voorzien van reflectoren voor goede zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden.
Te koppelen door middel van doggy bones.
Artikelnr.

L x B x H (mm)

Type

1820623

250 x 395 x 75

Geel eindstuk

1820624

250 x 395 x 75

Zwart eindstuk

1820621

500 x 395 x 75

Geel tussenstuk

1820620

500 x 395 x 75

Zwart tussenstuk

Drempel - met glasparel reflectie 50 mm
Zwarte verkeersdrempel van 50 mm hoog, om verkeer op de juiste manier te vertragen
en te voorkomen dat automobilisten te hard rijden.
Met geïntegreerde kabelgoot van 30 (H) x 45 (B) mm.
Artikelnr.

L x B x H (mm)

Type

1820603

250 x 400 x 50

Geel-zwart

1820602

250 x 400 x 50

Geel-zwart

Brede verkeersdrempel 30 en 50 mm
Extra brede verkeersdrempel van 30 en 50 mm hoogte, om de
rijsnelheid terug te brengen naar 30 en 20 km per uur. Voorzien van
gele reflecterende vlakken voor goede zichtbaarheid bij slechte
weersomstandigheden.
Artikelnr.

L x B x H (mm)

Type

1820694

600 x 500 x 30

Geel-zwart

1820695

600 x 250 x 30

Geel-zwart

1820696

600 x 500 x 50

Geel-zwart

1820697

600 x 250 x 50

Geel-zwart
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Eigen Terrein | Verkeersdrempels / Parkeerstops

Rijstrookgeleider
Specificaties:

Rubber drempel, in rood of zwart, die
geplaatst kan worden als rijstrookgeleider
of seperator van weggedeelten. Eenvoudig
te monteren met drie bouten.

• L x B x H: 100 x 130 x 45 cm
• Gewicht: 4 kg
2110038 rood, witte reflectie
2110039 zwart, witte reflectie

Bevestigingsmateriaal
Artikelnr.

Maat

Type

1820600

M12 x 100 mm

Set asfaltbouten

1820605

M12 x 100 mm

Set betonbouten

1820609

-

Lijm

Mobiele verkeersdrempel 1820531
Mobiele verkeersdrempel voor het tijdelijk verlagen van de snelheid en het
afremmen van verkeer.
De gele kunststof drempel is voorzien van
rubberen anti-slip matjes. De drempel is
oprolbaar, waarna deze in de meegeleverde
tas gemakkelijk kan worden opgeborgen.

Specificaties:

• Lengte: 3 m
• Gewicht: 16,8 kg

Wielkeg

Wielkeg vrachtwagen 7560104

Rubber uitgevoerde wielkeggen.
Leverbaar voor personenwagens en
voor zwaardere wagens zoals campers,
bestelbusjes en caravans. Met het
plaatsen van de wielkeg voor één van
de wielen wordt al voorkomen dat het
voertuig kan gaan rollen.
l Artikelnr.
x b x h: 23 x 20L xx B15xcm
H
Gewicht: 3.5 kg en 5.1 kg

Deze rubberen wielkeg is voorzien
van een handvat waardoor deze
eenvoudig te hanteren is. Deze
wielkeg is uitermate geschikt bij het
laden en lossen van vrachtwagens.
Specificaties:

Gewicht

Type

7560102

23 x 20 x 15 cm

3,5 kg

Personenauto

7560103

23 x 20 x 15 cm

5,1 kg

Camper, bestelbus, etc.

• l x b x h: 29 x 15 x 19 cm
• Gewicht: 3,5 kg

Parkeerstops
Parkeerstops (ook wel varkensruggen genoemd) van zware
kwaliteit rubber. De parkeerstops zijn voorzien van een gele
reflectie en zijn inclusief bouten en pluggen voor bevestiging.
Artikelnr.

LxBxH

Gewicht

Type

1820646-56

56 x 15 x 11 cm

4,0 kg

Parkeerstop 56 cm

1820646-100

100 x 15 x 11 cm

6,0 kg

Parkeerstop 100 cm
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Eigen Terrein | Parkeren

Parkeerbollen
Kunststof vulbare parkeerbol in geel, zwart en grijs.
Het bolvormige kunststof “betonblok” is van schokbestendig
kunststof en vulbaar met in totaal 75 liter water.
Een goed alternatief voor betonnen varkensruggen, met dezelfde
robuuste uitstraling, maar met veel minder kans op schade aan
voertuigen.
Specificaties:

•
•
•
•

Doorsnede: 53 cm
Hoogte: 55 cm
Gewicht leeg: 5 kg
Gewicht gevuld: 80 kg

1850080
1850085
1850090
1850091

Geel
Zwart
Grijs
Grondpin

Parkeerbeugel - cilinderslot 1810910
Parkeerbeugels vervaardigd uit sterke dikwandige stalen buizen.
Houdt uw parkeerplaats vrij met deze sterke parkeerbeugel,
voorzien van een cilinderslot met drie sleutels. Zelfsluitende
vergrendeling. Buisconstructie van sterk staal.

Specificaties:

•
•
•
•

Stalen constructie met cilinderslot
Hoogte: 45 cm
Breedte: 85 cm
Incl. bevestigingsmateriaal

Parkeerbeugel - cilinderslot 1810912
Parkeerbeugels vervaardigd uit sterke dikwandige stalen buizen.
Vierkante paal 70x70mm met boog.
Met driekantslot.

Specificaties:

•
•
•
•

Stalen constructie met cilinderslot
Hoogte: 90 cm
Breedte: 80 cm
Incl. bevestigingsmateriaal

Parkeerbeugel - met bodemplaat 1810910-VP
Parkeerbeugel met vlakke bodemplaat. Door de bodemplaat kan
deze beugel gelijmd worden, zonder de noodzaak tot boren
(bijvoorbeeld in een parkeergarage).

Specificaties:

•
•
•
•
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Stalen constructie met cilinderslot
Hoogte: 45 cm
Breedte: 85 cm
Incl. bevestigingsmateriaal

Eigen Terrein | Hoogtebegrenzers / Bebording

Hoogtebegrenzers (HB)

klasse 3
reflectie!

Hoogtebegrenzers van lichtgewicht aluminium met klasse 3 reflectie voor hoge attentiewaarde.
Inclusief ringen, D-sluitingen, haakjes en een 2 x 1.0 meter verzinkte ketting. De hoogtebegrenzers
worden opgehangen door middel van de verzinkte ketting.

customize
met tekst
“maximale
doorrijhoogte
.. meter”

HB Type Koker Ø 12,5 cm 1831433-lengte
• Aluminium kokerbalk
• Rondom klasse 1 rode reflectie
• Leverbaar in 1,2 / 2 / 3 / 4 meter

HB Type Balk 5 cm 1811359-lengte

HB Type Open profiel 20 cm 1811383

Gesloten aluminiumprofiel

Open C-profiel plank

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dubbelzijdig bestickerbaar
Standaard maten: 2 / 3 / 4 m.
Leverbaar vanaf 1,5 tot 6 m.
Maatwerk mogelijk
Zwarte kunststof afdekkapjes los leverbaar (1811358-Kap)

HB Type Balk 10 cm 1811385-lengte

Enkelzijdig bestickerbaar
Standaard maten: 2, 3 en 4 m.
Iedere gewenste maat tot 5 m.
Maatwerk mogelijk

HB Type Gesloten profiel 20 cm 1811380

Gesloten aluminiumbalk (EZ / DZ)

Gesloten aluminiumprofiel (EZ / DZ)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dubbelzijdig bestickerbaar
Standaard maten: 2 / 3 / 4 m.
Leverbaar vanaf 1,5 tot 6 m.
Maatwerk mogelijk
Zwarte kunststof afdekkapjes
los leverbaar (1811385-Kap)

Dubbelzijdig bestickerbaar
Standaard maten: 2 / 3 / 4 m.
Leverbaar vanaf 1,5 tot 6 m.
Maatwerk mogelijk
Zwarte kunststof afdekkapjes
los leverbaar (1811380-Kap)

Eigen terrein borden
Voor eigen terrein zijn er een veelvoud van borden leverbaar, die buiten de
officiële RVV-borden vallen.
Op het eigen terrein bepaalt de beheerder zelf welke borden hij/zij wil plaatsen
en of de borden aan de wetgeving voor bebording moet voldoen.
Zo kan een rond snelheidsbord bijvoorbeeld op 40 cm worden geleverd, in
plaats van 60 cm, zoals verplicht binnen de bebouwde kom.
Barrera vervaardigt de verkeersborden in huis, zodat de levertijden kort zijn.
Naast de aluminium verkeersborden, kunnen de verscvhillende signfaces ook op
dibond platen worden geplakt, bijvoorbeeld ter bevestiging op vlakke muren.

Verzamelplaats borden
Verzamelplaatsbord dat aangeeft waar
aanwezigen op een bouwterrein, bedrijventerrein of andere locatie zich in geval van een
calamiteit moeten verzamelen.
Dit bord is verkrijgbaar in vele maten en
reflectieklassen. Van kunststof 20 x 20 cm
zonder reflectie tot 60 x 60cm met klasse 3
reflectie.
Op de website kunt u extra informatie vinden
en alle mogelijkheden bekijken.
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Eigen Terrein | Verzinkte kettingpalen
In ons assortiment bevinden zich verschillende verzinkte kettingpalen. De kettingpalen zijn permanent
of tijdelijk te plaatsen. Witte palen met rode reflectie klasse1.

Kettingpaal verzinkt - zware voet 1830530
Verzinkte kettingpaal van 60 mm doorsnede met aangelaste stalen kop en ogen voor het
bevestigen van een ketting. Verzinkt en wit gepoedercoat met drie rode reflectiestrepen.
Specificaties:

•
•
•
•
•

Doorsnede paal: 60 mm
Hoogte: 90 cm
Totaal gewicht: 15 kg
Voet: 40 x 40 x 10 cm
Voet: Gerecycled materiaal

1830530-RW Rood-wit
1830530-YB Geel-zwart

Kettingpaal verzinkt - rubber voet / grondspies
Verzinkte kettingpaal van 60 mm doorsnede met aangelaste stalen kop en ogen voor het
bevestigen van een ketting. Wit met drie rode reflectiestrepen of geel met zwarte strepen.

Grondhuls 1830628
Grondhuls van verzinkt staal
voor de verwijderbare 60 mm
afzetpalen en kettingpalen.

Specificaties:

•
•
•
•
•

Doorsnede paal: 60 mm
Hoogte: 100 cm
Totaal gewicht: 10,50 kg
Voet: achthoekig, 37 cm
Voet: gerecycled rubber, 7 kg.

Artikelnr.

Type

Betonvoet 1830634-B
Kleur

1831012

Verzinkte kettingpaal + Rubber voet

Geel-zwart

1831022

Verzinkte kettingpaal + Rubber voet

Rood-wit

1831010-s

Verzinkte kettingpaal + Grondspies

Geel-zwart

1831020-s

Verzinkte kettingpaal + Grondspies

Rood-wit

1831010

Verzinkte kettingpaal

Geel-zwart

1831020

Verzinkte kettingpaal

Rood-wit

1830099

Rubber voet

-

1831112

Grondspies

-

Kettingpaal - grondankers 1830634
Verzinkte afzetpaal met
grondankers. Wit gepoedercoat
en voorzien van drie rode
reflectiebanden. De paal heeft
twee ogen voor bevestiging
van een ketting.
• Doorsnede paal: 60 mm
• Hoogte bovengronds: 90 cm
• Hoogte totaal: 140 cm

Kettingpaal - voetplaat 1830636

Afmetingen:
29 x 29 x 29 cm

Kettingpaal - omklapbaar 1830624

Verzinkte kettingpaal met
voetplaat, wit gepoedercoat
en voorzien van drie rode
reflectiebanden of geel-zwart
Voetplaat is 100 x 150 mm.
De paal heeft twee ogen voor
bevestiging van een ketting.

Verzinkte kettingpaal met
voetplaat (100 x 150 mm), wit
gepoedercoat en voorzien van
drie rode reflectiebanden.
De paal kan worden oimgeklapt
en is voorzien van een hendel
waar een hangslot in kan.

• Doorsnede paal: 60 mm
• Hoogte: 90 cm
• Voetplaat: 10 x 15 cm

• Doorsnede paal: 60 mm
• Hoogte: 90 cm

1830636-RW Rood-wit
1830636-GZ Geel-zwart
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De afzetpalen en kettingpalen met grondankers kunnen met betonnen voet worden
geleverd.

Eigen Terrein | Afzetpalen
Afzetpaal - voetplaat 1830635
Verzinkte afzetpaal met
voetplaat (100 x 150 mm), wit
gepoedercoat en voorzien van
drie rode reflectiebanden.
• Doorsnede paal: 76 mm
• Hoogte: 90 cm

Afzetpaal - verwijderbaar 1830633

Afzetpaal - cilinderslot 1830632

Verzinkte verwijderbare
afzetpaal inclusief grondhuls,
wit gepoedercoat en voorzien
van drie rode reflectiebanden.
De paal heeft geen slot en is
dus door een ieder te
verwijderen.

Verzinkte verwijderbare
afzetpaal inclusief grondhuls,
wit gepoedercoat en voorzien
van drie rode reflectiebanden.
In de paal zit een cilinderslot
waarmee u de paal vast zet
en los maakt.

• Doorsnede paal: 60 mm
• Hoogte bovengronds: 90 cm

• Doorsnede paal: 60 mm
• Hoogte: 90 cm

Afzetpaal - verwijderbaar 1830631
Verwijderbare afzetpaal met
slot en driehoekssleutel, wit
gepoedercoat en voorzien van
drie rode reflectiebanden. In
de paal zit een driehoeksslot
waarmee u de paal vast zet
en los maakt.

Afzetpaal - verwijderbaar 1830623
Verzinkte afzetpaal met
grondhuls, wit gepoedercoat
met drie rode reflectiebanden.
Voorzien van driehoeksslot.
• Paal: 70 x 70 mm
• Hoogte bovengronds: 90 cm
• Hoogte Huls: ca. 40 cm

• Doorsnede paal: 60 mm
• Hoogte bovengronds: 90 cm

Afzetpaal met kuip
Thermisch verzinkbare afzetpaal, die bij het
neerleggen volledig gelijk komt met het
grondoppervlak en verdwijnt in een stalen
bodemkuip.
Wanneer de paal overeind wordt gezet,
sluit een metaalplaat de bodemkuip.
Specificaties:

• Paal: 70 x 70 mm
• Hoogte bovengronds: 90 cm
• Rood-wit

7570332 Driekantslot
7570330 Cilinderslot
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Eigen Terrein | Afzetpalen
Afzetpaal - Omklapb. cilinder 1830630

Afzetpaal - Omklapb. driehoek 1830638

Verzinkte vierkante paal, wit
met rode reflectiebanden,
inclusief bodemhuls met
grondpen voor stevige
verankering in de grond.
De paal wordt geleverd met
drie sleutels, die het omklappen van de paal mogelijk
maken.

Verzinkte vierkante paal, wit
met rode reflectiebanden,
inclusief bodemhuls met
grondpen voor stevige
verankering in de grond.
De paal is te ontgrendelen
met een driehoekssleutel
(zie hieronder, los verkrijgbaar
1830631-s).

• Doorsnede paal: 60 mm
• Hoogte: 90 cm

• Doorsnede paal: 60 mm
• Hoogte: 90 cm

Alle verzinkte afzetpalen en
kettingpalen zijn ook verkrijgbaar
in een geel/zwarte uitvoering.

Grondhuls los 1830635-g

Afzetpaal - Grondankers 1830634
Stalen verzinkte paal wit met
rode banden 140 cm.
Inclusief grondankers voor
verankering in beton.
• Doorsnede paal: 60 mm
• Hoogte bovengronds: 90 cm
• Hoogte totaal: 140 cm

Custom palen
Naast de palen op deze pagina’s, leveren wij ook palen met andere
diameters en lengtes.
Neem voor custom werk s.v.p. contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.

Grondhuls voor afzetpaal met
voetplaat. Hoogte: 400 mm.
Voorzien van grondankers.

Driehoeksleutel 1830631-s
Universele driehoekssleutel
voor de verwijderbare en
omklapbare afzetpalen.

Verzinkte kettingen 1830637
Verzinkte kettting van 6 mm dik, in de kleurcombinaties rood-wit en geel-zwart.
Artikelnr.

Lengte

Kleur

1830534-10

10 m

Rood-wit

1830534-15

15 m

Rood-wit

1830534-30

30 m

Rood-wit

1830535-10

10 m

Geel-zwart

1830535-15

15 m

Geel-zwart

1830535-30

30 m

Geel-zwart
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Haak - magneet 1830899
Haak voor ketting met een sterke magneet
De magneet heeft een kleefkracht van 30 kg.

Eigen Terrein | Kunststof kettingpalen
Snel en voordelig een complete afzetting middels deze sets kunststof kettingpalen en kettingen van Europees fabrikaat.

Kettingpalenset kunststof - vulbare voet
Complete Set van zes stevige kettingpalen, vulbare voeten, capjes, haakjes en kunststof
ketting. Extra stevig door kruisvormig binnenwerk.
Rood-wit en geel-zwart uit voorraad leverbaar. Ook verkrijgbaar met extra hoge voet, die
vulbaar is met 6 liter water. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.
Set zoals afgebeeld, bestaat uit:

• 6 kunststof palen, 90 cm hoog
• 6 kunststof voeten, zwart (vulbaar met 3 liter water)
• 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)
Artikelnr.

Palen

Type

1830511-RW

Rood-wit

Standaard voet (3 liter)

1830511-GZ

Geel-zwart

Standaard voet (3 liter)

1830507-RW

Rood-wit

BigFoot-voet (6 liter)

1830507-GZ

Geel-zwart

BigFoot-voet (6 liter)

Standaard voet

BigFoot-voet

Kettingpalenset kunststof - rubberen voet 3 kg 1830505-RW/GZ
Complete set van 6 kunststof kettingpalen in geel-zwart of rood-wit, voeten van gerecycled
materiaal en kunststof ketting. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.
Set zoals afgebeeld, bestaat uit:

• 6 kunststof palen, 95 cm hoog
• 6 zwarte rubberen voeten van 3 kg
• 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)

Kettingpalenset verzinkt - rubberen voet 7 kg
Complete set van 6 verzinkte kettingpalen met een rubber voet en kunststof ketting. Rood-wit
en geel-zwart uit voorraad leverbaar. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.
Set zoals afgebeeld, bestaat uit:

• 6 verzinkte palen, 100 cm hoog
• 6 zwarte rubberen voeten van 7 kg
• 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)

1831110
1831120

Rood-wit
Geel-zwart

Kettingpalenset kunststof - grondpennen 1830513-RW/GZ
Complete set van 6 kunststof kettingpalen in geel-zwart of rood-wit, inclusief grondpennen van
hard kunststof en kunststof ketting. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.
Set zoals afgebeeld, bestaat uit:

• 6 kunststof palen, 95 cm hoog
• 6 zwarte grondpennen (36 cm)
• 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)

Kunststof kettingen 25 m
Artikelnr.

Kleur

Dikte

Artikelnr.

Kleur

Dikte

1830511-3

Rood-wit

6 mm

1830514

Rood-wit

8 mm

1830511-3-G/Z

Geel-zwart

6 mm

1830514-G/Z

Geel-zwart

8 mm

1830514-Z

Zwart

8 mm
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Eigen Terrein | Afzetkegels

Afzetkegels
Artikelnr.

Hoogte

Kleur

Gewicht

Materiaal

1830415-groen

30 cm

Groen

1,0 kg

PE

1830415-blauw

30 cm

Blauw

1,0 kg

PE

1830415-rood

30 cm

Rood

1,0 kg

PE

1830415-geel

30 cm

Geel

1,0 kg

PE

Artikelnr.

Hoogte

Kleur

Gewicht

Materiaal

1830427

50 cm

Oranje-wit

0,9 kg

PE

1830421

50 cm

Oranje

2,5 kg

PVC

1830421-wb

50 cm

Oranje-wit

2,5 kg

PVC

1830421-1

50 cm

Oranje-refl. kl.1

2,5 kg

PVC

1830450-2

50 cm

Oranje-refl. kl.2

2,5 kg

PVC

Artikelnr.

Hoogte

Kleur

Gewicht

Materiaal

1830417-groen

60 cm

Groen

3,0 kg

PE

1830417-blauw

60 cm

Blauw

3,0 kg

PE

1830417-rood

60 cm

Rood

3,0 kg

PE

1830417-geel

60 cm

Geel

3,0 kg

PE

1830417-groen-set

60 cm

Groen-No Parking

3,0 kg

PE

ook met
klasse 1 of 2
reflectie!

Artikelnr.

Hoogte

Kleur

Reflectie

Gewicht

Materiaal

1830420

75 cm

Oranje

-

4,2 kg

PVC

1830420-wb

75 cm

Oranje-wit

-

4,2 kg

PVC

1830440

75 cm

Oranje-reflectie

Klasse 1

4,2 kg

PVC

1830452-2

75 cm

Oranje-reflectie

Klasse 2

4,2 kg

PVC

1830459-2

75 cm

Oranje-reflectie

Klasse 2

5,1 kg

PVC

Artikelnr.

Hoogte

Kleur

Reflectie

Gewicht

Materiaal

1830455

100 cm

Oranje-reflectie

Klasse 2

7,2 kg

PE / PVC

1830461

100 cm

Oranje

Klasse 2

5,0 kg

PE / PVC

1830462

100 cm

Geel

Klasse 2

5,0 kg

PPE / PVC

1830463

100 cm

Groen

Klasse 2

5,0 kg

PE / PVC

1830464

100 cm

Blauw

Klasse 2

5,0 kg

PE / PVC

Custom kegels 1830417-custom
Naast de kegels op deze pagina, maken en leveren wij ook
kegels beplakt met beeld en/of tekst naar eigen wens.
Neem voor custom werk s.v.p. contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.

36 www.afzethekken.nl

Eigen Terrein | Afzetkegels / Reflectietape

Kegellamp 1830489
Kegellamp met fotocel die gaat knipperen
tijdens duisternis. De lamp past in standaard
afzetkegels.
Specificaties:

• Flitsfrequentie: 30 per minuut
• Tijdsduur flits: 200 miliseconden
• 360° Polycarbonaat voor maximale
lichtuitstraling

• Geïntegreerde fotocel, automatische
activatie bij duisternis
• Aan/uit knop
• Materiaal: robuust polycarbonaat
• Verzegeld tegen stof en water
• Werkt op 2x AA batteries (niet 		
inbegrepen)

Tensacone kegeltop - met afzetlint 1830704
Tensacone kegeltop met 3,65 meter afzetlint.
De Tensacone afzetlinthouder is een kegeltop hoge kwaliteit geweven afzetlint.

Kettinghouder 1830520
Kunststof kettinghouder die op vrijwel elke
afzetkegel past.
De cirkelvormige houder heeft twee haakjes
voor een 6 mm ketting.

Markeringsbuis 1830525-RW / GZ

Containermarkering

Kunststof Telescoop buis die op vrijwel elke 50 of 75 cm afzetkegel
past. Lengte van 110cm, verlengbaar tot 220cm. Verkrijgbaar in
rood-wit of geel-zwart.

Containermarkeringsfolie met klasse 2
reflectie.
In sets van 2 en 8
stuks verkrijgbaar.

Tape - Klasse 1
2011045-L
2011045-R
2011046-L
2011046-R

Vloertape / markeringstape met
Avery klasse 1 reflectie.
Op rollen van 22,5 en 45,7 meter.
Links- en rechtswijzend verkrijgbaar.
Op aanvraag ook in andere kleuren verkrijgbaar.

Set 2x4 Linkswijzend
Set 2x4 Rechtswijzend
Linkswijzend
Rechtswijzend

Afzetlint op rol - 500 m

Artikelnr.

Kleur

Afmeting

Type

1830553-G

Geel

5 cm x 45,7 m

n.v.t.

1830553-GZ-L

Geel-zwart

5 cm x 22,5 m

Linkswijzend

1830553-GZ-R

Geel-zwart

5 cm x 22,5 m

Rechtswijzend

1830553-RW-L

Rood-wit

5 cm x 22,5 m

Linkswijzend

1830553-RW-R

Rood-wit

5 cm x 22,5 m

Rechtswijzend

1830554-G

Geel

10 cm x 45,7 m

n.v.t.

1830554-GZ-L

Geel-zwart

10 cm x 22,5 m

Linkswijzend

1830554-GZ-R

Geel-zwart

10 cm x 22,5 m

Rechtswijzend

1830554-RW-L

Rood-wit

10 cm x 22,5 m

Linkswijzend

1830554-RW-R

Rood-wit

10 cm x 22,5 m

Rechtswijzend

Afzetlint op rol van 500 meter. Supersterk
en scheurbestendig. Vervaardigd uit
duurzaam en milieuvriendelijk speciaal
polyethyleen. Duits fabrikaat.

1830552 Rood-wit
1830553 Geel-zwart
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Eigen Terrein | Informeren

Kunststof borden - ISO-pictogrammen

Overige borden

Kunststof borden in alle mogelijke maten en uitvoeringen.
Zowel de standaard ISO-pictogrammen als maatwerk illustraties.
Verkrijgbaar in de maten 15 x 15 cm, 20 x 20 cm en 30 x 30 cm.

ook
als losse
stickers te
bestellen

Dibond borden
Elk verkeersbord en verbodsbord kunnen we leveren in een Dibond
uitvoering met en zonder reflectie.
Voorzien van een klasse 1 sticker, zodat het bord ook bij duisternis
goed opvalt. De tekst op de borden kan naar eigen wens aangepast
worden. Standaard formaat is 60 x 40 cm.

Blinde bevestiging
De dibond borden kunnen worden voorzien van een beugel voor
bevestiging op een buispaal.
Dit kan een scharnierbeugel/bordbeugel (BB) zijn, of een lichtmastbeugel (LB) met een hi-torque klem.
De “blinde bevestiging” is niet zichtbaar aan de bestickerde kant.

Pictogrammenstandaard
Roestvrijstalen bordjes, die worden geplaatst op daken.
Door de geperforeerde voetsteun zijn de bordjes eenvoudig met kit
te bevestigen aan de dakbedekking.
Op voorraad zijn bordjes “verboden toegang” en “struikelgevaar”.
Met elk gewenst pictogram te leveren.
Specificaties:

• Voetplaat: 10 x 8,5 cm
• Hoogte: 20 cm

1830393 BB
1830393 LB

Scharnierbeugel
Lichtmastbeugel
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2201200
2201201
2201202
2201205

Driehoekig bord - Blanco
Rond bord - Blanco
Struikelgevaar
Verboden toegang

Eigen Terrein | A-Borden

Signicade DeLuxe 1830042-2P
De Signicade DeLuxe ® is een wit klapbord met 2 verwisselbare
platen van 92 cm hoog en 61 cm breed.
De platen kunnen eenvoudig in het A-frame geklikt worden.
Het witte stoepbord is 114 cm hoog en 68 cm breed.
Het weegt ruim 11 kg en kan bovendien nog worden verzwaard met
droog zand.

Signicade 1820042
Signicade ® klapborden zijn wereldwijd de standaard in sterke,
duurzame stoepborden.
Het witte stoepbord is 114 cm hoog en 63,5 cm breed.
Het weegt ruim 8 kg en kan nog extra worden verzwaard met
droog zand. Verkrijgbaar in geel, wit en zwart.

A-Bord large 1820046

U kunt uw eigen stickers voor de mobiele borden maken
of samenstellen met alle mogelijke pictogrammen
(b.v. NEN-ISO-7010 pictogrammen).

A-Bord medium 1820044

Inklapbaar A-bord van HDPE-kunststof,
met een groot te bestickeren vlak aan
beide zijden.

Inklapbaar A-bord van HDPE-kunststof,
met een te bestickeren vlak aan beide
zijden.

Specificaties:

Specificaties:

• A-bord: H x B: 96,5 x 51,5 cm
• Te bestickeren vlak:
H x B: 59 x 44 cm
• Kleur: geel

A-bord small 1829901
Het bekende kleine A-Bordje dat u vooral veel ziet bij
schoonmaakwerkzaamheden. We leveren dit bordje onbestickerd
en bestickerd, dubbelzijdig en enkelzijdig. Het te bestickeren vlak is
34 cm hoog bij 24 cm onderzijde / 19 cm bovenzijde breed.
Meest voorkomende stickers:

1829901-GV
1829901-ST
1829901-OL
1829901-HA
1829901-BHV

• A-bord: H x B: 65 x 31 cm
• Te bestickeren vlak:
H x B: 41 x 26,5 cm
• Kleur: geel

Wet floor - Banana Cone 1830310
De originele bananenschil Banana
Cone, in geel kunststof met een
waarschuwing voor een gladde vloer.
Hoogte: 60 cm

Pas op! Gladde vloer
Pas op! Struikelgevaar
Pas op! Open luik
Houd afstand
BHV
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Eigen Terrein | Verkeersspiegels
Verkeersspiegels, voor magazijn, bedrijfshal, uitritten en parkeergarages.
Alle spiegels worden standaard geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor montage
aan de muur of aan een paal.

Onbreekbare verkeersspiegels - polymeer
Onbreekbare polymeer veiligheidsspiegels met een rood-witte
rand. Voor goed zicht, bijvoorbeeld bij de uitrit van uw terrein,
parkeergarages, bouwwerven etc. De spiegels worden geleverd
inclusief bevestigingsmateriaal voor wand of buispaal. Alle spiegels
hebben een zichthoek van 90 graden in 2 richtingen.
Artikelnr.

Vorm

Afmeting

Spiegelzicht

2112003

rechthoek

60 x 40 cm

max. 9 m

2112004

rechthoek

80 x 60 cm

max. 20 m

2112002

rond

ø 60 cm

max. 11 m

2112007

rond

ø 80 cm

max. 20 m

2112008

rond

ø 90 cm

max. 30 m

Wandmontagebeugel 2125018

Verkeersspiegels - acryl
Verkeersspiegels met een rood-witte rand. Voor het verbeteren van
de veiligheid op wegen en eigen terrein. Geschikt voor langdurige
plaatsing in weer en wind. Met rode reflectievlakken voor extra
zichtbaarheid. Inclusief bevestigingmateriaal voor op wand of paal.
Twee jaar garantie.
Artikelnr.

Vorm

Afmeting

Spiegelzicht

2125001

rechthoek

60 x 40 cm

max. 9 m

2125002

rechthoek

80 x 60 cm

max. 20 m

2125003

rechthoek

100 x 80 cm

max. 30 m

2125011

rond

ø 80 cm

max. 11 m

2125012

rond

ø 90 cm

max. 30 m
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Magazijn | Panoramaspiegels
Panoramaspiegels voor magazijn, kantoor en winkel. De spiegels worden standaard
geleverd zonder bevestigingsmateriaal.

Bolspiegel 360°
Halve-bollen voor 360 graden zicht op uw
magazijn.
Bolspiegel om overzicht over een hele
ruimte te hebben, bijvoorbeeld in een
bedrijfshal. Door de kromming heeft u een
duidelijk en breed beeld van de omgeving.

Artikelnr.

Afmeting

Zicht

2112034-60

ø 60 cm

16 - 20 m

2112034-80

ø 80 cm

20 - 30 m

2112034-90

ø 90 cm

30 - 40 m

2112034-100

ø 100 cm

40 - 50 m

Artikelnr.

Afmeting

Zicht

2112035-60

ø 60 cm

10 - 15 m

2112035-80

ø 80 cm

15 - 20 m

2112062

ø 100 cm

20 - 30 m

Artikelnr.

Afmeting

Zicht

2112644

60 cm

10 - 15 m

2112645

80 cm

15 - 20 m

2112646

100 cm

20 - 30 m

Artikelnr.

Afmeting

Zicht

2112043

45 cm

1-2m

2112045

60 cm

9 - 15 m

2112046

80 cm

15 - 20 m

Artikelnr.

Afmeting

Zicht

2112003-GZ

60 x 40 cm 9 - 15 m

2112004-GZ

80 x 60 cm 15 - 22 m

2112012-GZ

ø 60 cm

9 - 15 m

2112034-GZ

ø 80 cm

9 - 15 m

Bolspiegel 180°
Kwart-bollen voor 180 graden zicht in
magazijn en kantoor.
Bolspiegel om gangpaden in magazijnen,
winkels en dergelijke over de hele lengte te
kunnen zien. Door de kromming heeft u een
duidelijk en breed beeld van de omgeving.

Bolspiegel 90°
Halve kwart-bollen voor 90 graden zicht op
uw gangpad.
Bolspiegel om overzicht in een gang te
hebben waar een hoek in zit. Door de
kromming heeft u een duidelijk en breed
beeld van de omgeving.

Telescopische bolspiegel 180°
Kwart-bollen op een statief voor 180
graden zicht in magazijnen.
Telescopische bevestiging 30 - 50 cm.
Spiegel voor plaatsing op locaties met
verhoogd risico op botsingen met
bijvoorbeeld vorkheftrucks.
De wijde hoek maximaliseert het zicht voor
chauffeurs en rondlopend personeel.

Industriespiegel
Industriespiegels met geel-zwarte rand,
zodat de spiegel extra opvalt in magazijnen
en op industrieterreinen.
Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
De spiegels zijn UV-bestendig en geschikt
voor alle weersomstandigheden.
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Magazijn | Schaarhekken

Schaarhek voor gangpaden 1820099
Schaarhek voor gangpaden en magazijnstellingen
Voor magazijnen, distributiecentra en winkels met veel palletverkeer of werkzaamheden in
de gangpaden. Gangpaden zijn snel en veilig af te sluiten door 1 werknemer, zonder dat de
doorgang bewaakt hoeft te worden. Uittrekbaar tot ca. 400 cm en dan nog steeds zeer
stabiel. Metalen hek, uitgevoerd in rood en wit gepoedercoat staal.
Dit hek is door Barrera ontwikkeld in
samenwerking met een grote Duitse
Doe-het-zelf keten, met vestigingen in
Nederland.
Dit harmonicahek sluit aan op de eisen die
gelden voor het veilig afsluiten van
gangpaden i.v.m. het zogenaamde
doorvalgevaar tijdens palletverplaatsingen,
en de wensen m.b.t. de gebruiks- en
klantvriendelijkheid van de hekken.

Specificaties:

•
•
•
•

Lengte: max. 4,0 meter
Hoogte: 1,2 meter
Kleur: Rood-wit
Ral-kleuren op aanvraag

Duoped schaarhek / harmonicahek
Duoped harmonicahek op wieltjes
De wielen zijn bevestigd op voeten van
50 cm lengte, waardoor dit hek zeer stabiel
staat en rijdt. De hekken zijn van gepoedercoat staal. Verkrijgbaar in geel-zwart en
rood-wit. De rood-witte versie heeft aan
beide zijden reflecterende folie.
De wielen zijn voorzien van een rem.
Specificaties:

• Hoogte: 105 cm
• Lengte: max. 3,6 meter
• Gewicht: 14,6 kg
1820027 Geel-zwart
1820024 Rood-wit
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Magazijn | Schaarhekken

Uniped schaarhek / harmonicahek
Metalen hek, uitgevoerd in rood-wit en
geel-zwart, gepoedercoat.
Stevig en stabiel schaarhek.
Specificaties:

•
•
•
•

Ingeklapt: 44,5 cm
Lengte: max. 250 cm
Hoogte: 100 cm
Gewicht: 14 kg

1820016 Rood-wit
1820018 Geel-zwart

Schaarhek - rood-wit 1820017
Metalen hek, uitgevoerd in rood-wit, gepoedercoat.
Stevig en stabiel schaarhek.

Mantis schaarhek - vierdelig 1820034
Vierdelig metalen schaarhek van 1 meter hoog dat heel snel en
eenvoudig uit te trekken is tot maximaal 1,5 meter per zijde.
Stevig en stabiel.

Specificaties:

•
•
•
•

Ingeklapt: 44,5 cm
Lengte: max. 250 cm
Hoogte: 100 cm
Gewicht: 14 kg

Specificaties:

• Ingeklapt 15 x 15 cm
• Lengte: max. 4 x 150 cm
• Hoogte: 100 cm
• Gewicht: 11 kg

Xpander schaarhek - kunststof
Kunststof schaarhek met zware rubberen voeten.
De Xpander is duurzaam, onderhoudsvrij, ongevoelig voor
temperatuurwisselingen en is veilig te gebruiken op krasgevoelige
vloeren. Uitgeklapt heeft het een maximale breedte van 3 meter.
Specificaties:

•
•
•
•
•
•

Kleur: rood-wit of geel-zwart
Hoogte: 100 cm
Breedte: 60 cm
Lengte: max. 310 cm
Ingeklapt lengte: 55 cm
Gewicht: 10 kg

1820010 Rood-wit
1820020 Geel-zwart
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Magazijn | Aanrijbeveiliging

Beschermbeugels
Met deze beugels beschermt u een stelling of kolom tegen bijvoorbeeld de impact
van een heftruck.
De beugels voldoen aan de strengste Duitse kwaliteitseisen (Tüv geprüft)
De diameter van de beugels is 76 mm, de wanddikte is 3,2 mm.
Beschermbeugel 7570627

• H x B: 350 x 375 mm
Beschermbeugel 7570629

• H x B: 350 x 1000 mm
Beschermhoekbeugel 7570102

Beschermbeugel 7570628

• H x B: 350 x 750 mm
Beschermbeugel 7570630

• H x B: 600 x 750 mm

Beschermbeugel 7570631

• H x B: 600 x 1000 mm

Beschermhoekbeugel 7570103

• Hoogte: 600 mm
• Lengte armen: 600 mm

• Hoogte: 350 mm
• Lengte armen: 600 mm

Beschermhoeken
Aanrijbeveiliging van staal voor bescherming van magazijnstellingen.
Deze hoekprofielen is geel gepoedercoat met zwarte banen, conform de veiligheidsrichtlijn BGR 234 en DIN 4844 (Tüv geprüft).
Beschermhoek - 3 zijden 7570114

•
•
•
•

Hoogte: 400 mm
Diepte: 200 mm
Breedte: 160 mm
Wanddikte: 5 mm
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Beschermhoek - 2 zijden 7570111

• Hoogte: 400 mm
• Breedte: 2 x 160 mm
• Wanddikte: 6 mm

Beschermhoek - 2 zijden 7570106

• Hoogte: 800 mm
• Breedte: 2 x 160 mm
• Wanddikte: 6 mm

Magazijn | Aanrijbeveiliging / Kolombeschermers

Beschermbalk

Beschermpalen 1,2 m

Stalen balken die verhinderen dat stellingen of wanden worden
beschadigd door heftrucks. De balken zijn gegealvaniseerd en geel
gepoedercoat, met zwarte markeringstrepen. De wanddikte is 3,2 mm.

Artikelnr.

Diameter

Lengte

7570523

ø 76 cm

80 cm

7570524

ø 76 cm

120 cm

Kolombeschermer - staal 7570067
Stalen kolombeschermer, geel gepoedercoat met zwarte vlakken.
Voor kolommen tot 40 x 40 cm. De beschermer wordt geleverd als
twee losse delen die u om de kolom plaats. Voorzien van voetplaten
met acht boutgaten. Hoogte 60 cm, breedte 52 cm.

Voorzien van een voetplaat voor montage
op beton. Geel gepoedercoat, met zwarte
markeringstrepen. De wanddikte is 3,2 mm.
Artikelnr.

Diameter

Hoogte

7570650

ø 76 cm

120 cm

7570651

ø 89 cm

120 cm

7570652

ø 159 cm

120 cm

Kolombeschermer KB200 / KB300
Tweedelige, felgele kunststof kolombeschermer voor maximale botsbescherming
aan palen en kolommen in fabriek of
magazijn. Het ribben patroon zorgt voor
maximale absorptie en spreiding van de
impact. Neemt na impact de originele vorm
weer aan. In enkele seconden te plaatsen.
Hoogte 110 cm, diameter 61 cm, 27 kg.
KB200: Max. vierkant kolom: 210 mm
Max. driehoek kolom: 210 x 260 mm
KB300: Max. vierkant kolom: 310 mm
Max. driehoek kolom: 310 x 360 mm

7570070 KB200
7570071 KB300

Stootrubbers
Hoekbeschermer - rubber 1820661
Rubber hoekbeschermer, geel-zwart met
een grote schokbestendigheid. Voor in
magazijnen of parkeergarages.
De rubberen hoekbeschermer wordt over
het bijgeleverde
gegalvaniseerd
stalen hoekstuk
geschoven.
Beschermt onder
andere auto’s tegen
grote schade bij
touchering van een
betonnen of stalen
kolom.

Hoekbeschermer - rubber 1820660

Stootrubberr - muur 1820675

Rubber hoekbeschermer, zwart met gele
klasse 2 reflectiestickers.

Stootrubbber voor muurmontage.
Beschermt auto én muur.

Afmetingen: 100 x 10 x 1,2 cm

Afmetingen: 100 x 10 x 1,2 cm

Afmetingen:
100 x 10 x 1,2 cm
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Skipper | Kegeltop / Basisonderdelen

Skipper Kegeltop
De Skipper kegeltop is een robuuste kunststof kegeltop, in oranje en geel.
Met negen meter nylon afzetlint met waterafstotende coating, in drie varianten.
De kegeltop is te bevestigen op vrijwel iedere type afzetkegel. De professionele kegeltop is
compact en licht. Met Skipper creëert u snel een veilige en flexibele afzetting voor al uw
werkzaamheden, binnen en buiten. Bijvoorbeeld om een steiger, huiskraan, machine of
bouwwerkzaamheden af te zetten. Compact in transport en opslag.
Artikelnr.

Kleur kegeltop

Type lint

1830575

Oranje

Rood-wit

1830575-GZ Oranje

Geel-zwart

1830575-Y

Geel

Geel-zwart

1830574

Oranje

Rood-wit met reflect. band

Skipper Kegel

Skipper Standaard 1830580

Skipper reflectie kegel, wokkelvormig.

Skipper standaard met vulbare voet.

De innovatieve glaskralen reflectie is zeer
sterk en duurzaam. De kegel heeft een
gewicht van 4,5 kg en is 75 cm hoog.

De standaard is voorzien
van twee reflectiebanden
(klasse 2). De voet is hol
en kan worden gevuld
met water of zand.

Voor gebruik op zeer winderige locaties,
is een metalen ring beschikbaar van 3 kg,
die aan de onderkant van de kegel kan
worden bevestigd.

1830576		 Kegel
1830576-3kg Metalen ring

1830580-Y
1830580-O

Afzetkegel 1830455
De Skipper is ook op deze extra zware kegel
(1 m hoog) van 7 kg te plaatsen.

Skipper Kraag 1830597
Kraag om allerlei accessoirehouders aan te
monteren.
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Skipper Standaard Geel
Skipper Standaard Oranje

Wandsteun
Kunststof wandsteun. Leverbaar
met een schroef- of magnetische
plaat voor metalen oppervlakten
(auto of magazijnstellingen).

1830583 Schroefplaat
1830587 Magnetische plaat

Skipper | Accessoires / Afzetlinthouder XS

Skipper Dummy 1830577
De Dummy is een lege kegeltop waar de clip
van het afzetlint in past. Gewicht 0,4 kg.
Te gebruiken als ontvanger voor het lint van
een ander Skipper. Leverbaar in oranje en geel.

A4-frame 1830588
Kunststof frame met plexiglas waar uw
boodschap of melding op A4 formaat in
past. Het frame is eenvoudig op de Skipper
te plaatsen via een bajonetsluiting.

Vuilniszakhouder
1830595-Y
1830595-O

Geel
Oranje

Ledlamp 1830589
LED lamp met continue en knipperfunctie.
De lamp wordt via een bajonetsluiting op
de Skipper bevestigd.
Inclusief (uit te schakelen) lichtsensor die
de lamp activeert bij duisternis.

Dop 1830581
Als u enkel een A4-frame op een kegel wilt
plaatsen, dan kan dat deze handige dop.

Handgelhouder 1830599
Met behulp van de houder kan handgel (450 ml)
op elke plek worden opgehangen, in combinatie
met de eindclip, rechte en ronde multifix.

Skipper afzetlinthouder - XS
De Skipper XS unit heeft dezelfde veelzijdigheid als de reguliere Skipper, maar kan zonder
kegel of standaard worden gebruikt. De Skipper XS heeft een viertal handige bevestigingsmogelijkheden. De Skipper XS heeft een 9 meter nylon afzetband in rood/wit of geel/zwart.

1830590-RW Skipper XS Geel
1830590-GZ Skipper XS Oranje

Zuignap 1830593
Kunststof clip met zuignap.
Geschikt voor de Skipper XS
en de eindclip van de
Skipper afzetlinthouder.

Clip met klem 1830594
Kunststof clip met klem.
Geschikt voor de Skipper XS en
de eindclip van de standaard
Skipper.

Multifix 1830592

Wandclip 1830584

Kunststof klem geschikt voor
bevestiging van de Skipper XS
aan een balk, paal of buis.

Kunststof clip voor het plaatsen
van een Skipper XS of het
vastzetten van het uiteinde van
het afzetlint.
Verkrijgbaar als schroefplaat
uitvoering of magnetisch.

Verkrijgbaar met een ronde
of rechte rugplaat aan de
achterzijde.
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Tensabarrier ® | Afzetlinthouders
Tensabarrier ® is de standaard in de markt voor afzetpalen met lint. Of u nu een bepaald gedeelte in uw magazijn, garage
of werkplaats wilt beheren of publieksstromen bij de toegang van een evenement, hotel of winkel wilt geleiden, voor elke
toepassing bieden wij een geschikte afzetpaal.
Lintkleuren
De afzetpalen hebben een gepatenteerd remsysteem
dat de terugtrekking van de band vertraagt.
Hierdoor wordt het risico op een ongeval in uw
wachtrij voorkomen. Daarnaast is de Tensabarrier ®
zo ontworpen dat deze pas kantelt vanaf een hoek
van 35˚, waardoor de afzetpalen een zeer goede
stabiliteit bezitten.

Wit

Lichtblauw

Grijs

Blauw

Donkergrijs

Donkerblauw

Zwart

Navyblauw

Lichtgroen

Oranje

Groen

Paars

Donkergroen

Rood

Bruin

Geel

Rood-wit

Zwart-blauw

Blauw-wit

Zwart-rood

Groen-wit

Zwart-wit

Geel-zwart

Zwart-geel

Rood-zwart
Rood-geel

Advanced post 1830740 / 1830750
De Advanced afzetpaal is de elegantste en
meest luxe Tensabarrier ®, met een stijlvolle
en slanke chromen paal en een geperste
stalen voet.
Verkrijgbaar met enkel of dubbel lint.

Specificaties:

•
•
•
•
•
•

Kleur paal:
Kleur voet:
Hoogte paal:
Kleur lint:
Lengte lint:
Gewicht:

Chroom of zwart
Chroom of zwart
97 cm
Alle kleuren
2,30 m of 3,65 m
9 kg

1830740 Enkel lint
1830750 Dubbel lint

Rolla Barrier 1830730 / 1830735
De Rollabarrier heeft u flexibileit en extra
capaciteit om tijdelijk een ruimte af te
zetten of een veranderende afzetting
(wachtrijen). Met de subtiele verrijdbare
voet kan de afzetting snel gerealiseerd,
veranderd of opgeruimd worden.
De Rollabarriers zijn in elkaar stapelbaar
voor compacte opslag, waardoor tot 50%
opslagruimte wordt bespaard.
Verkrijgbaar met enkel of dubbel lint.
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Specificaties:

•
•
•
•
•

Kleur paal:
Hoogte paal:
Kleur lint:
Lengte lint:
Gewicht:

Chroom of zwart
97 cm
Alle kleuren
2,30 m of 3,65 m
9,0 kg

1830730 Enkel lint
1830735 Dubbel lint

Tensabarrier ® | Afzetlinthouders

Popular post 1830720
De populair post is een kunststof afzetpaal
met een verzwaarde voet. De paal is ideaal
voor industriële afzettingen in magazijnen,
fabrieken en logistieke ruimtes.

Specificaties:

•
•
•
•
•

Kleur paal:
Hoogte paal:
Kleur lint:
Lengte lint:
Gewicht:

Geel, rood, zwart
97 cm
Alle kleuren
2,30 m of 3,65 m
9 kg

Out post 1830710
De Outpost heeft een kunststof paal is een
vulbare voet die kan worden gevuld met
zand of water voor extra gewicht en
stabiliteit. Leeg is de Outpost licht en
gemakkelijk te vervoeren.

Specificaties:

• Kleur paal:
• Hoogte paal:
• Kleur lint:
			
• Lengte lint:
• Gewicht:

Geel of rood
97 cm
Geel-zwart of 		
rood-wit
2,30 m of 3,65 m
4 kg

Heavy Duty post 1830760
De Heavy Duty heeft een kunststof paal en
zware en stabiele voet van gerecycled
rubber voorzien van handgrepen. Om de
paal zit een rubberen ring voor extra
bescherming van de paal. De paal is
eenvoudig demonteerbaar en de voeten
zijn stapelbaar voor efficiënte opslag.
Leverbaar als enkel en dubbel lint uitvoering.

Specificaties:

• Kleur paal:
• Hoogte paal:
• Kleur lint:
			
• Lengte lint:
• Gewicht:
• Diameter voet:

Geel of rood
97 cm
Geel-zwart
of rood-wit
3,65 m
7,0 kg
48,3 cm

QueueWay 1930720-C/B
De QueueWay is een sublijn van Tensabarrier,
met een lint van 2,3 meter.
Deze stalen afzetpaal heeft een luxe
uitstraling én is robuust en sterk.
Standaard heeft deze afzetpaal een voet
van 9,5 kilo. De QueueWays passen niet op
de Tensabarriers.

Specificaties:

• Kleur paal:
• Kleur voet:
• Hoogte paal:
• Kleur lint:
			
• Lengte lint:
• Gewicht:

Zwart of chroom
idem als paal
102 cm
Donkerblauw, rood of
zwart
2,30 m
9,5 kg

1930720-C
1930720-B

Paal chroom
Paal zwart
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Tensabarrier ® | Accessoires / Wandcassettes

Eindclip 1830780

Eindmagneet 1830783

Zwart gepoedercoate eindclip voor de bevestiging
aan wanden.

Metalen ontvanger voor de magnetische
wandunit, voorzien van schroefgaten.

De eindclip zit standaard bij de wandunits, maar
kan ook van pas komen als eindstuk voor een rij
Tensabarrier ® afzetpalen.

Deze ontvanger zit standaard bij iedere
magnetische wand unit, maar is ook los
verkrijgbaar voor de Tensabarrier ® afzetpalen.

A4-houder / A3-houder
Met de A4- en A3-houder kunt u een mededeling
op A4 of A3 formaat op de Tensabarrier ®afzetpaal
plaatsen.

Artikelnr.

Kleur

Formaat

1830787-P

Zwart

A4 Portrait (verticaal)

1830787-L

Zwart

A4 Landscape (horizontaal)

De houder bestaat uit een
adapter en een verticaal
of horizontaal frame met
plexiglas.

1830787-C-L

Chroom

A4 Portrait (verticaal)

Artikelnr.

Kleur

Formaat

1830788-P

Zwart

A3 Portrait (verticaal)

1830788-L

Zwart

A3 Landscape (horizontaal)

1830788-C-L

Chroom

A3 Portrait (verticaal)

Wandcassette Mini 1830794
Deze wandhouder geschikt voor de cassettes
uit de afzetpalen en dus ook verkrijgbaar
met lint in alle standaard uitvoeringen en
kleuren.

Specificaties:

• Kleur cassette:
Zwart
• l x b x d cassette: 10 x 8 x 8 cm
• Lengte lint:
2,3 m of 3,65 m

Wandcassette Midi 1830790
Midi wandcassette is ideaal voor situaties
met beperkt vloeroppervlak. Handig voor
het afsluiten van magazijnpaden, logistieke
en winkelruimtes of serverruimtes.

Specificaties:

• Kleur cassette:
Zwart, Rood, Geel
• l x b x d cassette: 14,5 x 9,5 x 8 cm
• Lengte lint:
4,5 m

Wandcassette Maxi 1830792
Verkrijgbaar in de standaard versie en
magnetische versie. Bij de magnetische versie
zijn zowel de wandhouder als de eindclip
voorzien van extra zware magneten.

Specificaties:

• Kleur cassette:
		
• l x b x d cassette:
• Lengte lint:

Zwart, Rood, Geel,
Chrome
18,5 x 12 x 11 cm
7,7 of 9,0 m

Alle linten kunnen worden geleverd met StandaardLinteinde (STE) of een magnetisch
linteinde (MTE).
De wandunits kunnen worden bevestigd met een schroef-achterplaat (SF), magneten
(MF), of met een semi-permanente achterplaat (RF)
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Tensabarrier ® | Afzetpalen
Naast de palen met lint heeft Tensabarrier ook meer klassieke palen met velours koord.
De palen zijn van de kwaliteit waar Tensabarrier bekend om staat, voor een voordelige prijs.

Queueway classic post
De Classic post is een afzetpaal met een
luxe uitstraling, maar met een lage prijs,
vergeleken met concurrerende merken.
De palen hebben een strak, modern
ontwerp en zijn leverbaar met een dik
velours koord in drie kleuren. De paal zelf is
leverbaar in zilver- en goudkleur.
De palen worden als set verkocht. Het koord
is een los product. Aan de onderzijde is de
voet van de paal voorzien van rubber, om
krassen op vloeren te vermijden.
Specificaties:

•
•
•
•

Kleur paal:
Hoogte paal:
Kleur koord:
Lengte koord:

zilver of goud
92 cm
Blauw, rood of zwart
2,4 m

Artikelnr.

Type / Kleur

Artikelnr.

Type / Kleur

1940420

Afzetpaal goud

1940410

Afzetpaal zilver

1940425-B

Zwart-goud koord

1940415-B

Zwart-zilver koord

1940425-R

Rood-goud koord

1940415-R

Rood-zilver koord

1940425-BL

Blauw-zilver koord

1940415-BL

Blauw-zilver koord

Tempaline
Afzetpalen, bekend van het blauwe lint
en speciale uitklapbare paraplu-voet.
Deze afzetpaal is ideaal voor tijdelijke
toepassingen.
Na gebruik kan de paal weer ingeklapt
worden en efficiënt opgeborgen worden.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
De Tempaline is er in zwart en mat zilver.
Specificaties:

• Kleur paal:
• Hoogte paal:
• Kleur lint:
			
• Lengte lint:
• Gewicht:

Mat zilver of Zwart
95 cm
Rood-Wit,
Geel-Zwart, Blauw
210 cm
2,8 kg

Tempaline geheel ingeklapt.

Artikelnr.

Kleur paal

Kleur lint

1950550

Zwart

Rood-wit

1950560

Zwart

Geel-zwart

1950540

Zwart

Blauw

1950520

Mat zilver

Rood-wit

1950530

Mat zilver

Geel-zwart

1950500

Mat zilver

Blauw

A5-houder / A4-houder
Met de A5- en A4-houder kunt u een
mededeling op A5- of A4-formaat op de
Tempaline afzetpaal plaatsen.

1950514 A4-houder
1950515 A5-houder
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Openbare ruimte | Afzetgaas / BioBased Faunaraster
Naast de bouw, leveren wij gaas dat als omheining van
privéterreinen en in het faunabeheer toegepast kan worden.
Voor deze toepassingen leveren wij natuurlijk ook bijpassende
grondpennen van natuurvriendelijk materiaal.

Shield 1830570

Ranch 1830571

Een flexibel zwart gaas van sterk kunststof (polypropyleen).
Goede vervanging voor traditioneel gaas van ijzerdraad.
De zwartgroene kleur beperkt het zicht minimaal en is daarom
ideaal voor het afzetten van fauna (herten, geiten, konijnen),
natuurgebieden en golf- en tennisbanen.

Kunststof groen gaas voor het afschermen van grote wildgebieden,
private tuinen en industriële gebieden.
Het gaas is onderhoudsvrij en UV-resistent. Door de groene kleur
gaat de omheining op in de omgeving en is er dus vrijwel geen
horizonvervuiling.

Specificaties:

Specificaties:

•
•
•
•
•
•

Treksterkte:
Lengte rol:
Hoogte rol:
Maasgrootte:
Kleur:
Gewicht:

4,5 kN/m
100 m
100 cm
13 x 15 mm
Zwart-groen
8,6 kg

•
•
•
•
•
•

Grondpennen 1830516-4
Niet-geleidende kunststof grondpennen,
ideaal in gebieden waar electriciteitskabels
liggen of voor een mooie afwerking.

Treksterkte:
Lengte rol:
Hoogte rol:
Maasgrootte:
Kleur:
Gewicht:

12 kN/m
50 m
100 cm
27 x 42 mm
Groen
8,5 kg

Grondpennen - gerecycled 2103836-10
Weidepalen van gerecycled kunststof in
de kleur natuurbruin. Het grote voordeel
ten opzichte van hout, is de zeer lange
levensduur.

Specificaties:

• Lengte: 130 cm
• Diameter: 17,5 mm
• Per set van 4 stuks

BioBased Rasterpaal 2070723
Ons streven is naar een productassortiment dat meer en meer
bestaat uit producten zonder ecologische voetafdruk. Door een
BioBased composiet en gerecycled kunststof samen te voegen,
ontstaat een nieuwe, volledig hernieuwbare grondstof.
De BioBased palen bestaan voor 65% uit natuurvezels en voor 35%
uit gerecycled plastic. De palen zijn in het gebruik vergelijkbaar met
hardhout en geschikt voor alle weersomstandigheden.
Specificaties:

• Paal: 8 x 8 cm
• Lengte paal: 180 cm en 220 cm
• Onderhoudsvrij
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Specificaties:

•
•
•
•

Lengte: 150 cm
Diameter: 45 mm
Per set van 10 stuks
Kleur: donkerbruin

Openbare ruimte | Bermpalen

Bermpaal Harpoen

Flexibel bermpaaltje 2100094

Harpoenpaaltje in wit of zwart met klasse 3
reflectoren, 1 x Rood en 1 x Wit.

Flexibel wit bermpaaltje met klasse 3 reflectie,
1 x Rood en 1 x Wit.

Voor plaatsing in de berm.
Hoogte: 120 cm

Dit paaltje is buigzaam en veert terug,
mocht er overheen gereden worden.

2100090 Wit
2100093 Zwart

Hoogte: 112,5 cm
Breedte: 10,5 cm

BioBased bermpaaltje 2070715
Reflectorplank die voor 65% biobased en 100%
circulair is.
Per paaltje wordt er 7,9 kg CO2 opgeslagen in het
materiaal. Aan het einde van de levensduur
kunnen de paaltjes volledig gerecycled worden.
Afmetingen: 120 x 10 x 3 cm
Gewicht: 3 kg

Naast de schrikhekken en bermpalen hebben we ook een aantal “branchevreemde” BioBased producten toegevoegd.
Ons streven is naar een productassortiment dat meer en meer bestaat uit producten zonder ecologische voetafdruk. Door een
BioBased composiet en gerecycled kunststof samen te voegen, ontstaat een nieuwe, volledig hernieuwbare grondstof.

BioBased vleermuiskast 2070727

BioBased nestkast 2070725

Vleermuizenkast dat voor 65% bestaat uit natuurvezels en voor 35%
uit gerecycled kunststof. De vleermuizenkast is in twee uitvoeringen
beschikbaar; voor de clustersoort en de spletensoort. Vergelijkbaar
met hardhout, bestendig tegen weersinvloeden
en onderhoudsvrij.

Bruin vogelhuis die voor 65% bestaat uit bermgras en voor 35% uit
gerecycled kunststof. Vergelijkbaar met hardhout, bestendig tegen
weersinvloeden en onderhoudsvrij. Aan de achterzijde zit een
beugel om aan een boom op te hangen. Vooraan zit de nestkast
dicht met een vleugelmoerconstructie.

Afmetingen: 52 x 17 cm
Invliegopening: 22 mm

Afmetingen: 24 x 13,8 cm
Invliegopening: Ø 32 mm

TIP!

origineel
relatiegeschenk
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Openbare ruimte | Flexpalen / Traffic Teddy
Deze overrijdbare palen veren terug, wanneer er tegenaan of overheen gereden is. Dit voorkomt zwaar letsel,
zoals wel het geval is bij stalen of betonnen palen. De flexpalen worden vooral toegepast bij uithammen en
wegversmallingen, in parkeergarages, op bedrijfsterreinen en in fiets- en voetgangergebieden.

Flexpaal Ø160 mm
Flexpaal van PU (Polyuretaan), met drie banden klasse 2 reflectie.
De flexpalen worden geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.
Specificaties:

•
•
•
•

Hoogte: 100 cm
Diameter: 160 mm
Voetplaat: 20 x 30 cm
Reflectie: Klasse 2

Artikelnr.

Type

1830661-2

zwart, reflectie wit

1830665-2

blauw, reflectie wit

1830669

oranje, reflectie wit

1830662

zwart, reflectie geel

1830663

rood, reflectie wit

1830661-P

betonpoer

Ook verkrijgbaar met betonpoer.
De poer heeft 4 voorgeboorde gaten met hulzen
voor de montage. Afmeting: 29,5 x 29,5 x 20cm

Traffic Teddy - De Veilig Verkeer Beer 1800702
De Veilig Verkeer Beer, voor plekken waar kinderen en verkeer
samen komen, zoals in woonwijken, bij scholen en speeltuinen.
Teddy is aan beide kanten voorzien van klasse 1 reflectie, waardoor
hij bij slechte weersomstandigheden (regen of mist) of duisternis,
goed opvalt wanneer koplampen van fiets, bromfiets of auto in zijn
richting schijnen.
Teddy heeft een verwijderbare voet die vulbaar is met water of
zand. Een ruim oog aan de zijkant geeft u de mogelijkheid een
ketting te bevestigen. Snelheidstickers van 5 t/m 30 worden
meegeleverd.
Specificaties:

•
•
•
•
•

Gewicht: 5,5 kg
Gewicht (gevulde voet): 8,5 kg
Hoogte: 105 cm
Breedte: 64 cm
Materiaal: HDPE

Traffic Teddy - Borden
Er zijn verkeersborden met Teddy leverbaar die het begin en het
einde van een zone aangeven. De borden zijn uitgevoerd in klasse
3 reflectie, de hoogste klasse.
Ook kan naar eigen in wens de maximale snelheid, het soort zone
en een tekst naar keuze aangegeven worden.
Teddy kan ook een knipoog en een duim omhoog geven.
Kijk op de website of informeer naar de mogelijkheden.
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Gladheidsbestrijding | Strooiwagens
VikingR is een A-merk strooiwagens voor het verspreiden van strooizout. Al onze strooiwagens zijn uitgerust
met luchtbanden, voor maximale grip in de sneeuw, en doseermogelijkheid voor een optimale verspreiding.
Alle metalen delen van het strooimechanisme zijn uitgevoerd in roestvrij staal en de bak is van stevig PVC.
Hierdoor is roestvorming, door aantasting door strooizout, vrijwel uitgesloten (wel raden wij aan, de
wagens na gebruik te reinigen).

Vikingr
saltspridare

Vikingr 1 1840078

Vikingr 2 1840079

Strooiwagen model
“Vikingr 1” is een
absolute krachtpatser,
die alle soorten strooizout,
zand, kunstmest en zaden
aan kan.

De “Vikingr 2” is een
praktische strooiwagen
op luchtbanden voor het
strooien van strooizout,
kunstmest, zaden of zand.
Geschikt voor gebruik in de winter
en zomer. Deze strooiwagen is zeer
gebruiksvriendelijk.

Specificaties:

Specificaties:

•
•
•
•
•

Lichtgewicht luchtbanden: Ø 31 cm, 9,5 cm breed
Bereik / strooibreedte: ongeveer 2 m
Conische zoutbak grootte: l x b x h: 51 x 51 x 35 cm
Totale afmeting: l x b x h: 117 x 70 x 84 cm
Gewicht: 12,5 kg

•
•
•
•
•

Vikingr 3 1840077

Lichtgewicht luchtbanden: Ø 31 cm, 9,5 cm breed
Bereik / strooibreedte: ongeveer 2 m
Conische zoutbak grootte: l x b x h: 50 x 38 x 28 cm
Totale afmetingen: l x b x h: 97 x 57 x 86 cm
Gewicht: 11,4 kg

Vikingr 4 1840074

De “Vikingr 3” is een
compacte strooiwagen op
luchtbanden voor strooizout,
kunstmest, zaad of zand, voor
winter en zomer. De grote
luchtbanden zorgen voor grote
stabiliteit en wendbaarheid.

De “Vikingr 4” is een compacte
strooiwagen op kunststof banden
voor strooizout, kunstmest, zaad of
zand, voor winter en zomer.

Specificaties:

Specificaties:

•
•
•
•
•

Luchtbanden: Ø 31 cm, 8 cm breed
Bereik / strooibreedte: ongeveer 2 - 3 meter
Conische zoutbak grootte: l x b x h: 50 x 37 x 28 cm
Totale afmetingen: l x b x h: 90 x 45 x 80 cm
Gewicht: 11 kg

•
•
•
•
•

Banden: Ø 20 cm, 5cm breed
Bereik / strooibreedte: ongeveer 1,5 - 2 meter
Conische zoutbak grootte l x b x h: 44 x 25 x 17 cm
Totale afmetingen l x b x h: 47 x 63 x 85 cm
Gewicht: 8 kg
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Gladheidsbestrijding | Zoutkisten
Vikingr heeft een assortiment heavy duty zoutkisten. De kisten zijn zeer sterk, duurzaam
en bestand tegen alle weersomstandigheden. Geheel uit kunststof (ook het scharnier),
dus roestvrij. Beproefd in diverse condities met temperaturen van -35°C tot +50°C.
De kisten zijn voorzien van sleuven voor verplaatsing met heftruck.
Ze worden voorzien van een hangslot overslag en worden geleverd inclusief vijf zakken
strooizout van 25 kg.

Vikingr 110 1840102

Vikingr 130 1840103

Heavy duty zoutkist 110 liter van
Vikingr. De kist is zeer sterk en
duurzaam en bestand tegen alle
weersomstandigheden.

Heavy duty zoutkist 130 liter van
Vikingr. De kist is zeer sterk en
duurzaam en bestand tegen alle
weersomstandigheden.

Specificaties:

Specificaties:

• B x D x H: 65 x 50 x 57 cm
• Gewicht: 12 kg

Vikingr 200 1840104

• B x D x H: 85 x 50 x 75 cm
• Gewicht 13,4 kg

Vikingr 400 1840105

Heavy duty zoutkist 200 liter
van Vikingr. De kist is zeer
sterk en duurzaam en
bestand tegen alle
weersomstandigheden.

Heavy duty zoutkist 400 liter
van Vikingr. De kist is zeer
sterk en duurzaam en
bestand tegen alle weersomstandigheden.

Specificaties:

Specificaties:

• B x D x H:
100 x 59 x 88,5 cm
• Gewicht: 18 kg

• B x D x H:
100 x 75,5 x 88,5 cm
• Gewicht 24,5 kg

Trolley 1840108
Verrijdbare zoutkist trolly met een
inhoud van 75 liter. De trolly is zeer
sterk en duurzaam en bestand tegen
alle weersomstandigheden. Door de
grote wielen (Ø 20 cm) rijdt de kist op
elk terrein soepel.
Specificaties:

• B x D x H: 59 x 44 x 107 cm
• Inhoud: 75 liter
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Zoutschep 1840101
Telescopisch zoutschep voor handige opslag. Past in iedere zoutkist.
Bevestigingsclips los verkrijgbaar.

Artikelnr.

Type

1840109

Overslag voor (hang)slot

1840048

Zoutzak 25 kg

Gladheidsbestrijding | Zoutkisten / Sneeuw- en zoutscheppen

Kunsttof zoutkist - stapelbaar
Stapelbare UV-bestendige 100% kunststof zoutkisten voor de opslag van strooizout (of zand).
De zoutkisten zijn zeer duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.
Ook de scharnieren zijn volledig kunststof waardoor er geen delen zullen roesten.
De dubbelwandige klep zorgt dat de klep naadloos aansluit op de kist, waardoor het zout goed
droog blijft. Alle modellen zijn voorzien van 2 sleuven voor eenvoudige verplaatsing van volle
kisten met pompwagen of heftruck.
Artikelnr.

Inhoud

Afmetingen

Kleur

1840049

100 liter

70 x 51 x 57 x 42

Geel

1840050

170 liter

78 x 51 x 77 x 64

Geel of groen

1840051

200 liter

75 x 51 x 88 x 74

Geel

Artikelnr.

Type

1840052

285 liter

108 x 56 x 73 x 60

Geel of groen

1840049-1

Overslag voor (hang)slot

1840053

350 liter

108 x 58 x 85 x 70

Geel

1840048

Zoutzak 25 kg

Sneeuw- en zoutscheppen - Harold Moore
Onze sneeuw- en zoutscheppen zijn van Harold Moore, de
onbetwiste wereldwijde marktleider in kwaliteitsscheppen.
Een Harold Moore schep is een aanschaf die een leven lang
mee gaat. Uit 100% kunststof, dus geheel roestvrij.

Standaard HM GP25 1840083
Lichtgewicht sneeuwschep type GP25.
Het (standaard) blad en de stevige,
versterkte steel maken deze schep
duurzaam en geschikt voor diverse
toepassingen.
Specificaties:

• L x B blad: 247 x 315 mm
• Totale lengte: 117 cm
• Gewicht: 1,5 kg

Heavy duty HM GP02 1840082
Schep GP02 met T-greep. Het blad is ontworpen
om zwaar werk lichter te maken. Zeer sterk en
duurzaam, voor het scheppen en steken in
(harde) sneeuw of zout.

Maxi HM GP10 1840084
Sneeuwschep type GP10 met een extra
groot blad en massieve versterkte steel.
De Maxi heeft een handige D-handgreep.
Specificaties:

Specificaties:

• L x B blad: 247 x 315 mm
• Totale lengte: 91,7 cm
• Gewicht: 1 kg

Zoutschepje HM GP41 1840086
Handzaam zoutschepje GP41 voor het scheppen
en strooien van kleine hoeveelheden zout.
Past in al onze zoutkist modellen.

• L x B blad: 334 x 410 mm
• Totale lengte: 116 cm
• Gewicht: 1,9 kg

IJskrabber HM HY11 1840096
IJskrabber uit 1 stuk kunststof.
Breekt dus niet op een naad af.
Klein, duurzaam en opvallend.

Specificaties:

• L x B blad: 150 x 110 mm
• Totale lengte: 25 cm
• Gewicht: 0,1 kg

Specificaties:

• L x B blad: 250 x 100 mm
• Gewicht: 0,1 kg
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Hygiëne | Desinfectie / Zuilen

Desinfectie standaard 4600850
Hygienezuil met sensor op
verstelbaar statief voor handgel.
De automatische hand sanitiser
dispenser is handig, hygiënisch en
gebruiksvriendelijk. De gebruiker
hoeft niets aan te raken.

Desinfectiezuil
Mooie gepoedercoate zuil met een A4 frame en
een dispenser naar keuze, een flacon, een unit
met sensor of een elleboogbediening.
Standaard in de kleur “dove grey”, maar er
zijn diverse andere kleuren mogelijk.

Door de handen onder de dispenser
te houden wordt er automatisch
(precies genoeg) desinfectie gel over
de handen gedoseerd om bacteriën
en virussen te bestrijden.
In hoogte verstelbaar tot maximaal
160 cm. De dispenser werkt met
de meegeleverde DC adapter of
Geheel
op vier batterijen (niet
meegeleverd).
handsfree!

Zeepdispenser 4499200
Sterke stalen zeepdispenser voor
wandbevestiging.
In de zuil wordt een pompflacon met
gel geplaatst, die door middel van de
hevel er uit wordt gepompt.
Afsluitbaar en hufterproof.
Hoogte 40 cm. In blauw-wit.

Artikelnr.

Type

4499000

Losse zuil

4499050-F

Zuil met flaconhouder en handpomp

4499050-S

Zuil met sensor en (automatische) dispenser

4499050-E

Zuil met dispenser met elleboogbediening

wandmodel

Desinfecterende gel
Desinfecterende handgel met alcohol voor effectieve bestrijding van
virussen en bacteriën.

Artikelnr.

Type

1830599-hg-450ml

450 ml Menthol alcoholgel 70%

1830599-hg-5L

5000 ml Menthol alcholgel 70%

1830588-1000ml

1000 ml transparant 70%

1830588-5000ml

5000 ml transparant 70%
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Telescoopstandaard 4499185
Chromen informatiezuil met kunststoffen A4-houder.
De standaard is telescopisch en daardoor ook als tafel- of baliemodel
te gebruiken.
In hoogte verstelbaar van 1,00 tot 1,70 meter.

Hygiëne | Mobiele stations

Tulp desinfectiezuil
Mobiel hygiënestation De Tulp
De rubberen wielen zorgen voor een gemakkelijke plaatsing
op iedere gewenste locatie, zowel binnen als buiten.
De ballasttank kan worden gevuld tot 70 liter
(70 kg) voor hoge stabiliteit.
Het station is geschikt voor diverse soorten
verscheidenheid aan dispensers. Optioneel kan
een A4-houder in dezelfde kleur aan de
bovenzijde geplaatst worden, met informatie
voor gebruikers.
De veelzijdige Tulp is leverbaar in de kleuren
geel, oranje en blauw.

1536020 Oranje
1536021 Geel
1536022 Blauw

Skipper hygiënestation
Dit hygienestation is modulair. De basis bestaat uit de Skipper kunststof paal
met reflectie en vulbare voet (6), een Topper (zonder lint) en multikraag (4)
voor dragen van verschillende Skipper accessoires.
Zie voor meer informatie ook pagina 46 en 47.
Standaard leverbaar in oranje en geel. Blauw, rood en groen op aanvraag.

2
3
4

6

1

7

5

Uit te breiden met onder andere:
• flaconhouders (1)
• handgel 450 ml
• vuilniszakhouders (5/7)
• Skipper Topper met afzetlint (3)
• A4-houder (2)

1830582-O
1830582-Y

Oranje basisstation
Geel basisstation
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NIEUW!
De Skipper Q is een afzetpaal met lint, een
nieuw en innovatief product van de makers
van de Skipper lintcassettes. Het ontwerp
en de gebruikte materialen zorgen voor een
hoogwaardige afwerking en uitstraling, in
kwaliteit vergelijkbaar met luxe metalen palen.
De metallic uitstraling zit door en door in het
kunsstof zelf en wordt dus niet verwijderd
bij krassen, zoals gebeurt bij gepoedercoat
materiaal. Het gebruik van hoogglans
afwerking en “TPE Soft touch” complementeren de hoge kwaliteit van dit produkt. Het
gewicht van de Skipper Q zit vrijwel geheel in
de voet, waardoor het zwaartepunt heel laag
ligt, met een gunstig kantelpunt.
Aan de Skipper Q kunnen vuilniszakhouders,
dispensers en zeepflaconhouders in dezelfde
kleur worden bevestigd, waardoor er een multifunctionele standaard ontstaat, die uniek in
zijn soort is.

www.afzethekken.nl

T. 079-2073000

E. info@afzethekken.nl

Artikelnr.

Kleur lint

1840144-R

Rood

1840144-B

Blauw

1840144-G

Grijs

1840144-Z

Zwart

1840144-P

Paars

