
NEERKLAPBARE PARKEERPALEN Ø60

Dit

Diameter 60 mm

Wanddikte 2,3 mm

Hoogte

9 Kg.Gewicht

S235jrStaal kwaliteit

Driekantslot of cilinderslotSluiting

900 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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• Montage voor in of op de grond

• Gebruiksvriendelijke bediening
• Ook leverbaar in Ral kleur

• Opvallend door reflectie

Onze serie neerklapbare parkeerpalen worden hoofdzakelijk 
toegepast als anti-parkeeroplossing op parkeerplaatsen en 
parkeerterreinen. De neerklapbare parkeerpalen voorkomen dat 
een parkeerplek onbedoeld of opzettelijk wordt ingenomen door 
onbevoegden waardoor de parkeerplek niet langer bereikbaar is 
voor de eigenaar van deze parkeerplek, dit kan een vervelende 
situatie zijn die voorkomen kan worden door het plaatsen van een 
neerklapbare parkeerpaal. Ook kunnen de neerklapbare 
parkeerpalen geplaatst worden op een inrit of bij de ingang van 
uw privé terrein. De complete serie neerklapbare parkeerpalen 
kunnen voorzien worden van kettingogen voor de bevestiging van 
afzetkettingen.



NEERKLAPBARE PARKEERPALEN Ø76

Dit

Diameter 76 mm

Wanddikte 2,5 mm

Hoogte

11 Kg.Gewicht

S235jrStaal kwaliteit

Driekantslot of cilinderslotSluiting

900 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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• Montage voor in of op de grond

• Gebruiksvriendelijke bediening
• Ook leverbaar in Ral kleur

• Opvallend door reflectie

Onze serie neerklapbare parkeerpalen worden hoofdzakelijk 
toegepast als anti-parkeeroplossing op parkeerplaatsen en 
parkeerterreinen. De neerklapbare parkeerpalen voorkomen dat 
een parkeerplek onbedoeld of opzettelijk wordt ingenomen door 
onbevoegden waardoor de parkeerplek niet langer bereikbaar is 
voor de eigenaar van deze parkeerplek, dit kan een vervelende 
situatie zijn die voorkomen kan worden door het plaatsen van een 
neerklapbare parkeerpaal. Ook kunnen de neerklapbare 
parkeerpalen geplaatst worden op een inrit of bij de ingang van 
uw privé terrein. De complete serie neerklapbare parkeerpalen 
kunnen voorzien worden van kettingogen voor de bevestiging van 
afzetkettingen.



NEERKLAPBARE PARKEERPALEN 70X70

Dit

Diameter 70 X 70 mm

Wanddikte 2,5 mm

Hoogte

13 Kg.Gewicht

S235jrStaal kwaliteit

Driekantslot of cilinderslotSluiting

900 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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• Montage voor in of op de grond

• Gebruiksvriendelijke bediening
• Ook leverbaar in Ral kleur

• Opvallend door reflectie

Onze serie neerklapbare parkeerpalen worden hoofdzakelijk 
toegepast als anti-parkeeroplossing op parkeerplaatsen en 
parkeerterreinen. De neerklapbare parkeerpalen voorkomen dat 
een parkeerplek onbedoeld of opzettelijk wordt ingenomen door 
onbevoegden waardoor de parkeerplek niet langer bereikbaar is 
voor de eigenaar van deze parkeerplek, dit kan een vervelende 
situatie zijn die voorkomen kan worden door het plaatsen van een 
neerklapbare parkeerpaal. Ook kunnen de neerklapbare 
parkeerpalen geplaatst worden op een inrit of bij de ingang van 
uw privé terrein. De complete serie neerklapbare parkeerpalen 
kunnen voorzien worden van kettingogen voor de bevestiging van 
afzetkettingen.



NEERKLAPBARE PARKEERPALEN Ø60 / 76 of 70x70 MET BETONVOET

Dit

Diameter 60 / 76 / 70 X 70 mm

Wanddikte 2,3 / 2,5 mm

Hoogte

9 / 11 / 13 Kg.Gewicht

S235jrStaal kwaliteit

Driekantslot of cilinderslotSluiting

900 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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• Montage voor in of op de grond

• Gebruiksvriendelijke bediening
• Ook leverbaar in Ral kleur

• Opvallend door reflectie

Onze serie neerklapbare parkeerpalen worden hoofdzakelijk 
toegepast als anti-parkeeroplossing op parkeerplaatsen en 
parkeerterreinen. De neerklapbare parkeerpalen voorkomen dat 
een parkeerplek onbedoeld of opzettelijk wordt ingenomen door 
onbevoegden waardoor de parkeerplek niet langer bereikbaar is 
voor de eigenaar van deze parkeerplek, dit kan een vervelende 
situatie zijn die voorkomen kan worden door het plaatsen van een 
neerklapbare parkeerpaal. Ook kunnen de neerklapbare 
parkeerpalen geplaatst worden op een inrit of bij de ingang van 
uw privé terrein. De complete serie neerklapbare parkeerpalen 
kunnen voorzien worden van kettingogen voor de bevestiging van 
afzetkettingen.


