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MORION vaste afzetpalen 
 
Productbeschrijving 

• Stalen afzetpaal met aluminium kap 

• Gecoördineerd met de MORION modulaire balustrade URBAN, de SESAM-kieppalen en de uitneembare 
PARAT-paaltjes 

• Ideaal met elkaar te combineren 

• Afhankelijk van de toepassing kunnen verschillende afwerkingen worden gekozen 

• Vier verschillende diameters 

• Alle palen kunnen worden voorzien van kettingogen (standaard met twee ogen 180°) 

• Om in beton te storten of om te deuvelen 
 

 
Technische eigenschappen 

 

Type MORION vaste afzetpalen 
Functie Voor het afzetten van rijstroken, voetpaden, parkeerplaatsen, enz. 

Materiaal Gelaste staalbuis EN/DIN 10219 in contstructiestaal  S-235JR 

Kleur Zinkfgrijs 
Zinkfgrijs met rode reflecterende signalisatie arcering 
Rood/wit 
Zwart/geel 

Afwerking Voor buiten: thermisch verzinkt en gepoedercoat 
Voor binnen: gepoedercoat 

Afmetingen ronde palen (Ø x 
wanddikte x H in mm) 

Op voetplaat Om in te betonneren 

 60 x 2,0 x 1.000 60 x 2,0 x 1.330 
 76 x 2,5 x 1.000 76 x 2,5 x 1.330 
 90 x 2,5 x 1.000 90 x 2,5 x 1.330 
Afmetingen vierkante palen (zijde 
x wanddikte x H in mm) 

70 x 2,0 x 1.000 70 x 2,0 x 1.330 

Montage Om in te betonneren of om te deuvelen met bouten en pluggen 
Afmetingen voetplaat (L x B x H) 140 x 160 x 10 mm 

Boorgatdiameter 14 mm 

Aantal bevestigingen 4 

Montage materiaal (apart te 
bestemmen) 

4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art.109.17.393) of 
4 x doorsteekanker (betonanker) 12/120 (Art.109.24.665) 

Optie Uitgerust met rode reflecterende singalisatie arcering 
(2 stroken per paal is aan te raden) 

mailto:info@moravia.nl
http://www.moravia.nl/


Product datasheet 

Versie: 26.12.2022                    
 

MORAVIA NETHERLANDS BV  +31 (0)76 562 05 29 info@moravia.nl 
  www.moravia.nl  
 

Toebehoren 
 

 

  

Niet afsluitbare bodemhulzen om palen snel te verwijderen. 
Voor de verschillende artikelnummers raadpleeg de productpagina. 

 

  

Afdekkapjes voor bodemhulzen. 
Voor de verschillende artikelnummers raadpleeg de productpagina. 

 

 

Kettingogen voor wandbevestiging (Art. 109.17.947) 
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