
Aluminium Afbakensysteem
Afbakensysteem voor paalafstand in verschillende lengtes 
(2,5 of 3,0 m), ook verkrijgbaar in verschillende kleuren.
U2040 l 2,5 m Aluminium naturel Per lm 26,95
U2035 l 2,5 m Geänodiseerd matzilver Per lm 31,95
U2048 l 2,5 m Exclusief geänodiseerd matzilver Per lm 50,95
U2042 l 3 m Aluminium naturel Per lm 26,95
U2041 l 3 m Geänodiseerd matzilver Per lm 26,95
U2049 l 3 m Exclusief geänodiseerd matzilver Per lm 50,95
W 2.5 kg

vanaf 26,95

Doorgangbuis
Voor  afbakensysteem van 2,5 m en 3 m paalaf-
stand, inclusief handgreep, geanodiseerd aluminium. 
D = 55 mm
U2043 l Aluminium naturel Stuk 79,95
U2039 l Geänodiseerd matzilver Stuk 83,95
W 5 kg

Verbindings-T-stuk
Alu-gegoten vorm voor leuning/staanderpijpver-
binding, geschikt voor buis Ø 60 mm
U2037 p Stuk 13,95

13,95

Leuning
Handrail gemaakt van hoogwaardige aluminium 
ronde buis Ø 60 x 2,5 mm
U2046 l Aluminium naturel Per lm 20,95
U2047 l Geänodiseerd matzilver Per lm 16,95
W 7.6 kg

TOEBEHOREN

90°-boog
Alu-gegoten vorm op een Ø 60 mm afbakenpaal.
U2038 p Stuk 17,95

17,95

Reservepaal
Ondersteunende buis gemaakt van hoogwaardig 
aluminium ronde buis Ø 60 x 2,5 mm met een totale 
lengte van 1,43 m
U2045 l Aluminium naturel Stuk 22,95
U2044 l Geänodiseerd matzilver Stuk 26,95
W 5 kg

vanaf 22,95

Veelvoudig toegepast afbakensysteem uit zeer sterke gelegerde aluminium buizen Ø 60 mm x 2,5 mm. De hoogte 
van de staanders is 1,1 m vanaf de bovenzijde van de bodem (bescherming bij beton). De leuning is met de staander 
verbonden via stabiele, exact passende gegoten aluminiumdelen in T-vorm en wordt bevestigd via voorgemarkeerde 
boorgaten. De complete levering omvat de leuningen, staanders, T-verbinders (kruipwaterbestendig), boogstukken, 
eindstukken, evenals de benodigde klinknagels en boortjes. Eenvoudige montage!

ALUMINIUM AFBAKENSYSTEEM

Geef ons de totale lengte van de benodigde barrières, inclusief 
het gewenste type en het aantal ingangen. Wij bieden u graag 
een offerte aan.

Geänodiseerd matzilverNaturel

Exclusief geänodiseerd 
matzilver

Reclamebordelement uit KU-platen
Afdekkingselementen van slagvaste, weerbestendige KU-platen, wit, 100 cm hoog. 
Boven en onder geplaatst in aluminiumprofielen, staanders van aluminium, Ø 60 mm 
met afsluitdoppen van kunststof, 1,15 meter hoog op 3 meter afstand van elkaar. 
Inclusief bevestigingsmateriaal. Door speciaal klemsysteem bijzonder geluidsarm. 
U2070 l Per lm 117,95
Basisprijs/m 117,95
W 28 kg  

117,95

Reclamebordelementen uit KU-platen
Afdekkingselementen van slagvaste, weerbestendige KU-platen, wit, 80 cm 
hoog. Boven en onder geplaatst in aluminiumprofielen, staanders van aluminium. 
Inclusief bevestigingsmateriaal. Door speciaal klemsysteem bijzonder geluidsarm. 
U2074 l Per lm 92,95
Basisprijs/m 92,95
W 28 kg

92,95

BAND SYSTEEM VOOR BARRIÈRES

We kunnen elementen inclusief 
etikettering aanbieden. Aarzel 
niet om contact met ons op te 

nemen.

Advies en bestelling:  059/519.517   info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e
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