
Technische Fiche

TIJDELIJK PARKEERVERBOD
KENMERKEN

* Volledig uit HDPE met of zonder stalen verstevigingsbuis mogelijk
* Stapelbaar om plaats te besparen
* Gekleurd in RAL 2009 volgens Belgische wegcode
* Geen scherpe hoeken of kanten, dus minder beschadiging van wagens
* Verkrijgbaar naakt, al dan niet met buis, of volledig afgewerkt
* Afgewerkt met reflecterende folie klasse 1
* Geregistreerd Europees model nrs. 002184267-0001 en 002184267-0002

SPECIFICATIES

Samenstelling UV bestendig HDPE in de massa gekleurd RAL 2009
Optionele verstevigingsbuis in staal
Optionele pictogrammen in reflecterende folie klasse 1

Afmetingen Parkeerverbod zonder buis 1240 X 435 X 50 mm
Parkeerverbod met buis 1410 X 410 X 50 mm
Verstevigingsbuis 1400 X 40 X 40 X 2.2 mm

Afmetingen pictogrammen E3 = Ø 400 mm
Onderbord type V = 400 X 200 mm
Onderbord type A (B of C) = 400 X 100 mm

Afmetingen voet Parkeerverbod zonder buis 60 X 60 mm
Parkeerverbod met buis 40 X 40 mm

Gewicht Parkeerverbod zonder buis 2.500 gr
Parkeerverbod met buis 4.500 gr

De parkeerverbodbakens zijn makkelijk stapelbaar

Extra:

∙Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken

aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

∙Onze Algemene Verkoopswaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.

° De prestatie van batterijen kan afhankelijk zijn van de omgevingstemperatuur en hun onderhoud
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TIJDELIJK PARKEERVERBOD

BORD E3BORD E1

ONDERBORDEN TYPE V
BLANCO - FRANS - TWEETALIG EN NEDERLANDS MOGELIJK

ONDERBORDEN TYPE A, B EN C

VOETSTUKKEN
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