
Kunststof Rambeveiliging
Zuilbeschermer

De zuilbeschermer is TÜV gekeurd en beschermt palen, zuilen en kolommen. De beschermer is gemaakt 
van hoogwaardig Polyethyleen en is voorzien van reflecterende waarschuwingsmarkeringen.  
Één persoon kan gemakkelijk de bescherming alleen aanbrengen, aangezien deze bevestigd word door 
middel van klittenbandriemen.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Maten Gewicht
30110 Zuilbeschermer ø 620 mm, binnenkant 160 x 160 mm Polyethyleen 1100 mm 20,0 kg
30120 Zuilbeschermer ø 620 mm, binnenkant 210 x 210 mm Polyethyleen 1100 mm 20,0 kg
30130 Zuilbeschermer ø 620 mm, binnenkant 260 x 260 mm Polyethyleen 1100 mm 20,0 kg
30210 Zuilbeschermer ø 820 mm, binnenkant 160 x 160 mm Polyethyleen 1100 mm 24,0 kg
30220 Zuilbeschermer ø 820 mm, binnenkant 210 x 210 mm Polyethyleen 1100 mm 24,0 kg
30230 Zuilbeschermer ø 820 mm, binnenkant 260 x 260 mm Polyethyleen 1100 mm 24,0 kg
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Kunststof rambeveiliging
Muur,- en hoekbescherming

Deze muur- en hoekbeschermers zijn een zinvolle aanvulling op het assortiment producten dat gericht is 
op het beschermen van goederen en gebouwen. De beschermers zijn gemaakt van hoogwaardig  
Polyethyleen en zijn licht maar toch robuust. De energie die vrijkomt bij een botsing, word geabsorbeerd 
door de inwendige luchtkamers. De beschermers zijn eenvoudig te monteren en kunnen naar behoefte 
worden uitgebreid. De beschermers worden geleverd in de kleur signaal geel en zijn tevens voorzien van 
reflecterende waarschuwingsmarkeringen type RA1. Op aanvraag ook in andere kleuren leverbaar.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Maten Gewicht
30410 Muurbeschermer, signaal geel met folie type RA1

reflecterende waarschuwingsmarkering
Polyethyleen B 250 mm / H 600 mm 1,2 kg

30420 Hoekbeschermer, signaal geel met folie type RA1
reflecterende waarschuwingsmarkering

Polyethyleen B 250 mm / H 600 mm 1,8 kg
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Kunststof rambeveiliging
Stellagebescherming

De stellagebeschermers zijn een zinvolle uitbreiding op het assortiment producten dat gericht is op het 
beschermen van goederen en gebouwen. De beschermers zijn gemaakt van hoogwaardig Polyethyleen 
en zijn licht maar robuust. De energie die vrijkomt bij een botsing, word geabsorbeerd door de inwendige 
luchtkamers. De beschermers zijn eenvoudig te monteren en kunnen naar behoefte worden uitgebreid.  
De beschermers worden geleverd in de kleur signaal geel en zijn tevens voorzien van reflecterende  
waarschuwingsmarkeringen type RA1. Op aanvraag ook in andere kleuren leverbaar.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Maten Gewicht
30310 Stellage-/Paalbeschermer, met folie type 1. 

Bevestigingsriemen met klitteband. Opening 80 mm
Polyethyleen 160 x 450 mm 1,0 kg

30311 Stellage-/Paalbeschermer, met folie type 1. 
Bevestigingsriemen met klitteband. Opening 90 mm

Polyethyleen 160 x 450 mm 1,0 kg

30312 Stellage-/Paalbeschermer, met folie type 1. 
Bevestigingsriemen met klitteband. Opening 100 mm

Polyethyleen 160 x 450 mm 1,0 kg
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Kunststof rambeveiliging
Rambeveiligingsbollard

Deze verplaatsbare bollard is snel in te zetten en gemakkelijk te vervoeren. Bedoeld voor de beveiliging 
van en waarschuwing bij tijdelijke hindernissen. Aangezien de bollard vanwege zijn gewicht niet aan de 
bodem bevestigd hoeft te worden, is hij flexibel in gebruik zowel binnen als buiten.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Maten Gewicht
20030 Bollard 500 geel Polyethyleen (PE), voet is voorzien van zwart recyclebaar 

materiaal.
ø 500, 
Hoogte: 1300 mm

30,0 kg
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Kunststof rambeveiliging
Rambeveiliging

De verplaatsbare rambeveiligings bollards zijn bijzonder stabiel en hebben een hoog waarschuwingseffect. 
Er zijn verschillende type bollards die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. De grote 
uitvoering van 1240 x 720 mm, is aan twee zijden voorzien van folie type RA2. De recyclebare voet kan 
bij opslag plaatsbesparen. Alle uitvoeringen zijn stapelbaar en vervaardigd uit hoogwaardig Polyethyleen. 
zowel voor binnen als buiten te gebruiken.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Maten Gewicht
20050 Bollard met handvatten, 800 mm hoog. Geel met zwarte strepen Polyethyleen 400 x 900 mm 6,0 kg
TR-001 Draagbare rambeveiliging rood met rood-witte waarschuwings-

markering aan beide zijden.
Polyethyleen 800 x 1240 mm 19,0 kg

TR-002 Draagbare rambeveiliging geel met geel-zwarte waarschuwings-
markering aan beide zijden.

Polyethyleen 800 x 1240 mm 19,0 kg
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Stalen rambeveiliging
Botsingafweerders voor stellages

Massieve botsingafweerders in U- of L- vorm volgens veiligheidsregels BGR 234. Dit type  
botsingafweerder is geschikt voor standvaste stellingen en stellages, waar omheen veel werkverkeer 
plaatsvindt. De afweerder is vervaardigd uit verzinkt staal en voorzien van zwart-gele waarschuwings 
markering volgens BGV A8. Botsingafweerders worden in de bodem verankerd. Het bevestigingsmateriaal 
wordt niet meegeleverd maar kan wel apart besteld worden.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Maten Gewicht
6260 Botsingafweerder L-profiel, zwart-geel 400 mm hoog,  

Lengte 180 mm
Staal 400 mm 5,5 kg

6250 Botsingafweerder U-profiel, zwart-geel 400 mm hoog,  
Totale breedte 245 mm, binnen breedte 124mm

Staal 245 x 400 mm 7,5 kg
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Stalen rambeveiliging
Veiligheidsrailing buiten

De railing is verzinkt en heeft een poedercoating en daarom geschikt voor gebruik buiten. Deze TÜV  
gekeurde railing zorgt voor een optimale bescherming van inventaris, rijstroken en machines: Leverbaar in 
verschillende afmetingen en uitvoeringen. Kleur is verwand aan Ral 1023 (verkeers geel). 
Platen: 10 x 10 cm met bodemplaat 20 x 20 cm. Eind-, midden- en hoekstukken 50 cm en 100 cm hoog.
Balken: 80 x 140 mm. Lengte 100, 120, 135 en 150 cm.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Maten Gewicht
B+100 Balken voor veiligheidsrailing 1000 mm, verzinkt en poedercoating Staal 1000 x 140 x 80 mm 11,0 kg
B+120 Balken voor veiligheidsrailing 1200 mm, verzinkt en poedercoating Staal 1200 x 140 x 80 mm 13,5 kg
B+135 Balken voor veiligheidsrailing 1350 mm, verzinkt en poedercoating Staal 1350 x 140 x 80 mm 15,0 kg
B+150 Balken voor veiligheidsrailing 1500 mm, verzinkt en poedercoating Staal 1500 x 140 x 80 mm 16,5 kg
PE+100 Eindbalken voor veiligheidsrailing 1000 mm, verzinkt en poedercoating Staal 1000 x 200 x 200 mm 15,5 kg
PE+50 Eindbalken voor veiligheidsrailing 500 mm, verzinkt en poedercoating Staal 500 x 200 x 200 mm 9,5 kg
PM+100 Middenbalken voor veiligheidsrailing 1000 mm, verzinkt en poedercoating Staal 1000 x 200 x 200 mm 17,5 kg
PM+50 Middenbalken voor veiligheidsrailing 500 mm, verzinkt en poedercoating Staal 500 x 200 x 200 mm 10,0 kg
PW+100 Hoekbalken voor veiligheidsrailing 1000 mm, verzinkt en poedercoating Staal 1000 x 200 x 200 mm 17,5 kg

PW+50 Hoekbalken voor veiligheidsrailing 500 mm, verzinkt en poedercoating Staal 500 x 200 x 200 mm 10,0 kg
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Stalen rambeveiliging
Veiligheidsrailing binnen

De railing is van een poedercoating voorzien en TÜV gekeurd. Geschikt voor binnen. De railing zorgt voor 
een optimale bescherming van inventaris, rijstroken en machines: Leverbaar in verschillende afmetingen en 
uitvoeringen. Kleur is verwand aan Ral 1023 (verkeers geel). 
Platen: 10 x 10 cm met bodemplaat 20 x 20 cm. Eind-, midden- en hoekstukken 50 cm en 100 cm hoog.
Balken: 80 x 140 mm. Lengte 100, 120, 135 en 150 cm.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Veiligheidsrailing Gewicht
B-100 Balken veiligheidsrailing 140 x 80 mm 1000 mm, poedercoating Staal 1000 x 140 x 80 mm 11,0 kg
B-120 Balken veiligheidsrailing 140 x 80 mm 1200 mm, poedercoating Staal 1200 x 140 x 80 mm 13,5 kg
B-135 Balken veiligheidsrailing 140 x 80 mm 1350 mm, poedercoating Staal 1350 x 140 x 80 mm 15,0 kg
B-150 Balken veiligheidsrailing 140 x 80 mm 1500 mm, poedercoating Staal 1500 x 140 x 80 mm 16,5 kg
PE-100 Eindbalken voor veiligheidsrailing1000 mm, poedercoating Staal 1000 x 200 x 200 mm 15,5 kg
PE-50 Eindbalken voor veiligheidsrailing 500 mm, poedercoating Staal 500 x 200 x 200 mm 9,5 kg
PM-100 Middenbalken voor veiligheidsrailing 1000 mm, poedercoating Staal 1000 x 200 x 200 mm 17,5 kg
PM-50 Middenbalken voor veiligheidsrailing 500 mm, poedercoating Staal 500 x 200 x 200 mm 10,0 kg
PW-100 Hoekbalken voor veiligheidsrailing 1000 mm, poedercoating Staal 1000 x 200 x 200 mm 17,5 kg
PW-50 Hoekbalken voor veiligheidsrailing 500 mm, poedercoating Staal 500 x 200 x 200 mm 10,0 kg Ve
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Overige veiligheidsproducten
Laadondersteuning

Deze telescopische laadondersteuning is TÜV gekeurd en biedt zekerheid bij in- en uitladen van trailers en 
aanhangers. Het voorkomt omkiepen van trailers en aanhangers, als deze nog maar aan een zijde beladen 
zijn en het gewicht van de lading nog niet is verdeeld. De laadondersteuning voorkomt gevaarlijke situaties 
en kan het draagvermogen tot 40 ton vergroten. Deze beveiliging bij het laden en lossen word volgens  
BGI 582 en BGI 603 van de vakvereenigingen dringend aanbevolen.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Afmetingen Gewicht
DVS1 Telescopische laadondersteuning Staal 760 x 550 x 1.020 mm 70,0 kg

- Extra brede massive staalconstructie met grote bodemplaat (470 x 425 mm) 
- Extra grote ondersteunende dwarsbalk (760 x 120 mm) 
- In hoogte verstelbaar (1.020 - 1.340 mm) 
- Zichzelf uitbalancerende gasdrukveer 
- Ergonomisch gevormde handgrepen die de bediening vergemakkelijken 
- Veilig en eenvoudig te bedienen
- Opblaasbanden (Ø 380 mm)
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Overige veiligheidsproducten 
Versperringshekwerken

De hekwerken worden geleverd in geel of in wit en zijn voorzien van reflecterende folie type RA 1 en  
hebben een draaibare voet.  
Deze UV-bestendigde variant is ideaal voor het eenvoudig en snel afzetten van gevaarlijke plaatsen.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Maten Gewicht
20001 Versperringshekwerk van HDPE, wit met rood-wit refl. folie type 1 Polyethyleen 2000 x 1000 mm 18,0 kg
20002 Versperringshekwerk van HDPE, geel met rood-wit refl. folie type 1 Polyethyleen 2000 x 1000 mm 18,0 kg
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Overige veiligheidsproducten 
Scharnierend hekwerk

De scharnierende hekwerken zijn TÜV gekeurd en zijn geschikt om snel en effectief een gevaarlijke plaats 
af te zetten en te markeren.
Ingeklapt nemen ze weinig plaats in beslag. De scharnierende hekwerken kunnen geleverd worden met of 
zonder wieltjes. Verkrijgbaar in wit met rood reflexterende waarschuwingsmarkering of in geel met zwart. 
Uitrekbaar tot 3,60 m oder 4,00 m.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Maten Gewicht
70-10 Scharnerend hekwerk rood-wit, 3,6 m, 25 x 4 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 400 mm, H 70 mm 12,0 kg
70-20 Scharnerend hekwerk rood-wit, 4,0 m, 40 x 5 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 480 mm, H 70 mm 19,0 kg
70-30 Scharnerend hekwerk geel-zwart, 3,6 m, 25 x 4 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 400 mm, H 70 mm 12,0 kg
70-40 Scharnerend hekwerk geel-zwart, 4,0 m, 40 x 5 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 480 mm, H 70 mm 19,0 kg

70-10R Scharnerend hekwerk rood-wit met wieltjes,  
3,6 m, 25 x 4 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 400 mm, H 70 mm 12,0 kg

70-20R Scharnerend hekwerk rood-wit met wieltjes,  
4,0 m, 40 x 5 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 480 mm, H 70 mm 19,0 kg

70-30R Scharnerend hekwerk geel-zwart met wieltjes,  
3,6 m, 25 x 4 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 400 mm, H 70 mm 12,0 kg

70-40R Scharnerend hekwerk geel-zwart met wieltjes, 
4,0 m, 40 x 5 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 480 mm, H 70 mm 19,0 kg

70-10W Scharnerend hekwerk rood-wit met muurbevestiging en 
wieltjes, 3,6 m, 25 x 4 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 400 mm, H 70 mm 12,0 kg

70-20W Scharnerend hekwerk rood-wit met muurbevestiging en 
wieltjes, 4,0 m, 40 x 5 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 480 mm, H 70 mm 19,0 kg

70-30W Scharnerend hekwerk geel-zwart met muurbevestiging 
en wieltjes, 3,6 m, 25 x 4 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 400 mm, H 70 mm 12,0 kg

70-40W Scharnerend hekwerk geel-zwart met muurbevestiging 
en wieltjes, 4,0 m, 40 x 5 mm Vlakstaal L 1015 mm, B 480 mm, H 70 mm 19,0 kg
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Overige veiligheidsproducten 
Slang- en kabelbruggen

Deze bruggen worden gemaakt van PVC en zijn bestand tegen vrachtverkeer tot 40 ton.  
Variant geel: voor slangen en kabels tot 45mm. 
Variant zwart: voor slangen en kabels tot 75mm met reflexterende folie type RA3. De slang- en  
kabelbruggen kunnen desgewenst worden uitgebreid en zijn tweezijdig te gebruiken.

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Maten Gewicht
20010 Slang- en Kabelbrug PVC - 1500 mm - geel PVC 1500 x 210 x 65 mm 15,0 kg
20020 Slang- en Kabelbrug zwart PVC 300 x 850 x 90 mm 12,5 kg
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