
Palen

Bevestiging van de panelen

De panelen worden aan de palen vastgemaakt met bevestigingsstukken 
van gegoten aluminium. 
Door het unieke systeem trillen de panelen minder, de structuur is steviger  
en er is minder geluidshinder. 

De palen met een diameter van 101 mm zijn gemaakt van gegalvaniseerd 
gecoat staal. 
De behandeling door verzinking en coating biedt een optimale 
bescherming tegen corrosie.

De behandeling in twee granieten grijstinten bestaat uit een coating van 
thermohardend polyesterpoeder die een goede weerstand tegen uv-
stralen en vandalisme biedt. 
De paalkappen zijn van gegoten aluminium.

Geluidsdempende inrichting

De bevestiging door klemming is een innovatief geluidswerend systeem. 

Basketbalring
. De basketbalring bestaat uit een voet van gegalvaniseerd staal 
100 x 100 x 4 mm. 
. De ring is gemaakt van gegalvaniseerd staal. 
De galvanisatie biedt een optimale bescherming tegen corrosie.

. Het bord is vervaardigd uit oranje composiet met een dikte van 13 mm. 
Het compacte composietmateriaal is robuust en biedt een uitstekende 
weerstand tegen verwering en vandalisme. 
Het is een inert materiaal dat niet verslechtert bij contact met vocht of 
onder de invloed van slijtage. 
De gekleurde oppervlakken worden verkregen uit gepigmenteerde harsen 
die een goede weerstand garanderen tegen ultraviolette straling en 
agressieve schoonmaakmiddelen.
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Bevestigingmaterialen
Onze bevestigingsmiddelen zijn gemaakt van roestvrij- en gegalvaniseerd 
staal om de sterkte en slijtvastheid van onze producten te garanderen 
tegen corrosie en verwering. 

Deze bepalingen zijn van toepassing in overeenstemming met onze algemene garantievoorwaarden.

Panelen
Zijn van aluminium en voorzien van een epoxy coating.

Voorzien van: 
- draag railing boven en onder van 40 x 40 x 3 mm 
- buizen met een diameter van 20 mm en een dikte van 2 mm, met een 
maaswijdte van 50 mm 
- twee horizontale geplooide profielen van 20 x 25 x 3 mm. Zij waarborgen de 
stijfheid, sterkte en de weerstand van het paneel.

L: 2,80 m / H: 1,10 m 
1 x 1  panelen

L: 2,80 m / H: 2,20 m 
2 x 1 panelen

L: 2,80 m / H: 3,30 m
3 x 1  panelen

/ De gecoate palen van gegalvaniseerd staal hebben een garantie van 25 jaar tegen alle 
constructiegebreken vanwege materiaal- of fabricagefouten.

/ De gelakte borden van gekleurd composietmateriaal hebben een garantie van 25 jaar tegen alle 
constructiegebreken vanwege materiaal- of fabricagefouten.

/ Alle metalen onderdelen (behalve veren en mobiele systemen) hebben een garantie van 10 jaar tegen 
alle constructiegebreken vanwege materiaal- of fabricagefouten.

Garanties
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