
BESCHERMPALEN TE INBETONNEREN Ø60 t/m 108

Dit

Diameter 60 t/m 108 mm

Wanddikte 2,5 t/m 2,9 mm

Totale hoogte

5 t/m 18 Kg.Gewicht

Gelast                Afdekkap

S235jrStaal kwaliteit

1300 of 1400 mm

Oppervlak Thermisch verzinkt

Omschrijving Eigenschappen

Coating

Ral code wit

Ral code geel

Bandolering rood

Bandolering zwart

2 laags

9016

1028

Reflecterende folie

Niet reflecterende folie
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• A-kwaliteit staal

• Groot assortiment
• Ruim inzetbaar product

• Opvallend en effectief

Beschermpalen te inbetonneren in de diameters Ø60 t/m 108 
worden vaak toegepast om afzettingen te creëren waarbij er 
minimale kans bestaat tot aanrijding. Denk hierbij aan het 
afzetten van borders, wandelpaden, opritten etc. Deze 
beschermpalen kunnen tevens voorzien worden van kettingogen 
voor de bevestiging van kettingen. De kettingen zijn leverbaar in 
de kleuren wit/rood, geel/zwart alleen thermisch verzinkt of in een 
ral kleur naar keuze. De beschermpalen te inbetonneren Ø60 t/m 
108 zijn ook een uitstekende aanvulling op ons assortiment 
parkeerpalen in dezelfde diameters.



BESCHERMPALEN TE INBETONNEREN Ø152

Dit

Diameter 152 mm

Wanddikte 3,2 mm

Totale hoogte

13 t/m 22 Kg.Gewicht

Gelast / los met betonanker            Afdekkap

S235jrStaal kwaliteit

1200 / 1500 / 2000 mm

Oppervlak Thermisch verzinkt

Omschrijving Eigenschappen

Coating

Ral code wit

Ral code geel

Bandolering rood

Bandolering zwart

2 laags

9016

1028

Reflecterende folie

Niet reflecterende folie
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• A-kwaliteit staal

• Groot assortiment
• Ruim inzetbaar product

• Opvallend en effectief

De beschermpalen om te inbetonneren in de diameter Ø152 mm 
zijn om toe te passen als aanrijdbeveiligingspalen of 
afschermpalen voor bijvoorbeeld de industriesector. Deze range 
aan beschermpalen kunnen dan ook toegepast worden voor het 
beschermen van bijvoorbeeld poorten, hekwerken, gevels, 
glaspuien, kolommen, sectionaal deuren, machines, stellingen 
etc. Deze beschermpalen zijn leverbaar met een vaste gelaste 
kap of een losse kap met betonanker voor het vullen met beton. 
Ook kunnen de beschermpalen Ø152 in een ral kleur naar wens 
geproduceerd worden.



BESCHERMPALEN TE INBETONNEREN Ø193

Dit

Diameter 193 mm

Wanddikte 3,6 mm

Totale hoogte

21 t/m 35 Kg.Gewicht

Gelast / los met betonanker               Afdekkap

S235jrStaal kwaliteit

1200 / 1500 / 2000 mm

Oppervlak Thermisch verzinkt

Omschrijving Eigenschappen

Coating

Ral code wit

Ral code geel

Bandolering rood

Bandolering zwart

2 laags

9016

1028

Reflecterende folie

Niet reflecterende folie
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• A-kwaliteit staal

• Groot assortiment
• Ruim inzetbaar product

• Opvallend en effectief

De beschermpalen om te inbetonneren in de diameter Ø193 mm 
zijn om toe te passen als aanrijdbeveiligingspalen of 
afschermpalen voor bijvoorbeeld de industriesector. Deze range 
aan beschermpalen kunnen dan ook toegepast worden voor het 
beschermen van bijvoorbeeld poorten, hekwerken, gevels, 
glaspuien, kolommen, sectionaal deuren, machines, stellingen 
etc. Deze beschermpalen zijn leverbaar met een vaste gelaste 
kap of een losse kap met betonanker voor het vullen met beton. 
Ook kunnen de beschermpalen Ø193 in een ral kleur naar wens 
geproduceerd worden.



BESCHERMPALEN TE INBETONNEREN Ø273

Dit

Diameter 273 mm

Wanddikte 5,0 mm

Totale hoogte

51 en 68 Kg.Gewicht

Gelast / los met betonanker             Afdekkap

S235jrStaal kwaliteit

1500 / 2000 mm

Oppervlak Thermisch verzinkt

Omschrijving Eigenschappen

Coating

Ral code wit

Ral code geel

Bandolering rood

Bandolering zwart

2 laags

9016

1028

Reflecterende folie

Niet reflecterende folie
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• A-kwaliteit staal

• Groot assortiment
• Ruim inzetbaar product

• Opvallend en effectief

De beschermpalen om te inbetonneren in de diameter Ø273 mm 
zijn om toe te passen als aanrijdbeveiligingspalen of 
afschermpalen voor bijvoorbeeld de industriesector. Deze range 
aan beschermpalen kunnen dan ook toegepast worden voor het 
beschermen van bijvoorbeeld poorten, hekwerken, gevels, 
glaspuien, kolommen, sectionaal deuren, machines, stellingen 
etc. Deze beschermpalen zijn leverbaar met een vaste gelaste 
kap of een losse kap met betonanker voor het vullen met beton. 
Ook kunnen de beschermpalen Ø273 in een ral kleur naar wens 
geproduceerd worden.


