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Afzetpaal PARAT B 
 
Productbeschrijving 

• Uitneembare stalen verkeerspaal voor straten en pleinen die slechts tijdelijk voor verkeer toegankelijk zijn: 
voetgangerszones, marktpleinen, parkeerplaatsen, garage-ingangen 

• Met driehoekslot volgens DIN 3223 

• Aanbevolen door de brandweer voor gebieden en toegangswegen volgens DIN 14 090 

• Geen risico op ongevallen bij het verwijderen van de paal: de grondkoker, die gelijk ligt met het wegdek, heeft 
slechts een kleine opening. 

• Drie afwerkingen 

• Verkrijgbaar met 0, 1 of 2 ogen 

• Om in beton te storten met een grondhuls (330 mm) of om te deuvelen met een speciale voetplaat 
 
 

Technische eigenschappen 
 

Type Uitneembare afzetpaal PARAT B 

Functie Voor het afbakenen van verkeerswegen voetpaden, parkeerplaatsen, enz. 

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

kleur Zinkgrijs 
Rood/wit 
Zwart/geel 

Afwerking Voor buiten: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt 

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

 
 
Afmeingen vierkante paal  (zijde 
x wanddikte x H in mm) 

Om in te betonneren 
60 x 2,0 x 1.330 
76 x 2,5 x 1.330 
 
70 x 2,0 x 1.330 

Op voetplaat 
60 x 2,0 x 1.000 
76 x 2,5 x 1.000 
 
70 x 2,0 x 1.000 

Vergrendeling Driekantslot DIN 3223 

Montage Om in te betonneren 
Om te deuvelen met speciale voetplaat 

Afmetingen voetplaat (L x B x H) 250 x 100 x 48 mm 

Boorgatdiameter 14 mm 

Aantal bevestigingen 4 

Montage materiaal (apart te 
bestellen 

4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art.109.17.393) of 
4 x doorsteekanker (betonanker) 12/120 (Art.109.24.665) 
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Optie Uitgerust met rode reflecterende singalisatie arcering 
(2 stroken per paal is aan te raden) 

Opmerking Driekantsleutel(s) wordt niet meegeleverd en moet apart besteld worden 
 
 

Toebehoren 
 

 

 

Driekantsleutel (Art. 130.12.326) 

 

 

Bijkomende grondhuls om de paal te bewaren wanneer die niet in gebruik is  
(Art. 130.10.004) 

 

 

Afdekkapje voor bodemhuls (Art. 130.10.931) 
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