SERIE

BOWLER

BOWLER SERIE
In een tijd dat retro-elementen in een hedendaags
jasje helemaal hip zijn, kan een degelijk en modern
Falco product niet ontbreken. De Bowler serie

DUURZAAM | c o n f o r m c r i t e r i a i n k o p e n

kenmerkt zich door de fraaie bolkop met ring uit

TIJDLOOS | d e s i g n

één stuk gevormd.

SERIE | v e r k e e r s vo o r z i e n i n g e n

De paal is leverbaar in vele uitvoeringen en met
verschillende functies.
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BOWLER
De Bowler serie kenmerkt zich door de fraaie bolkop met

Toepassingen

ring uit één stuk gevormd. Daarbij is de Bowler paal één van

De palen gelden als de keuze om afzettingen te realiseren.

de meest succesvolle producten van Falco. Deze ‘bolhoed’

Bij fietspaden, wegen, woonerven of voetgangersgebieden.

(Bowler) wordt op de paal gelast. Er is ook conische uitvoe-

Door te combineren met de uitneembare palen kunt u aan

ring van de Bowler paal beschikbaar. De paal, die de basis

bevoegden en hulpdiensten toch toegang verlenen. Uitvoe-

vormt van de herkenbaarheid van de serie, is leverbaar in

ren in alleen thermisch verzinkt, of opvallend in kleur met

vele gedaanten en met verschillende functies. Naast vaste

reflecterende banden, maar ook in de eigen huiskleur gepoe-

palen zijn natuurlijk ook uitneembare modellen leverbaar.

dercoat.

Voordelen

Technische gegevens

Door de degelijke constructie van thermisch verzinkt staal

Maatvoering

met eventueel aangebrachte RAL kleur is de levensduur on-

De Bowlerpaal heeft een diameter van 90 mm. De hoogte bo-

gekend lang. Door de vele soorten sloten wordt het uitnemen

vengronds is afhankelijk van het product gebaseerd op 820

en vastzetten van de palen een eenvoudige klus. Op deze ma-

mm. De conische Bowler paal van Falco kenmerkt zich door

nier is er een Bowler-paal voor iedere gebruiker.

de fraai gevormde naadloze buis met een diameter van 133
mm verlopend naar 90 mm. De buis wordt verhit en vervol-

Kleuren

gens verjongd. Dit geeft een sterkere en fraaier afgewerkte

De thermisch verzinkte delen kunnen aanvullend gepoeder-

paal dankzij het ontbreken van een lasnaad.

coat worden in een standaard RAL-kleur. U heeft hier de keuze uit ruim 190 kleuren.

Fundatiemogelijkheden

Naast de mogelijkheid de palen in één standaard RAL kleur te

Ook mede afhankelijk van de toepassing heeft u vele opties

coaten hebben we een tweetal opties standaard in voorraad:

om op de palen toe te passen. We noemen o.a. de aangego-

wit gecoat met rode reflecterende banden of rood gecoat met

ten betonvoet in tegelmaat (300x300x300 mm) of de paal met

witte reflecterende banden.

ankerdeel van 200 mm of 400 mm om zelf in te betonneren.

Door gebruik te maken van losse en gepoedercoate kapbeugels kunnen kleuraccenten toegepast worden en kunnen

Accessoires

de palen op flexibele wijze voorzien worden van kettingen.

Door gebruik te maken van losse kapbeugels kunnen kleur-

Naast de esthetische keuze verlengt u met een aanvullende

accenten toegepast worden en kunnen de palen op flexibele

poedercoating de levensduur van het product. Bij Falco wor-

wijze voorzien worden van kettingen.

den de producten voor het poedercoaten thermisch verzinkt.
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BOWLER AFZETPAAL, VASTE UITVOERING
omschrijving

artikelnummer

Stalen vaste afzetpaal model Bowler van rond 90 mm met opgelaste bolkop,
totale lengte 102 cm

02.950.010

Stalen vaste afzetpaal model Bowler van rond 90 mm met opgelaste bolkop,
totale lengte 102 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur ____________________

PC02.950.010

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 82 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm

02.950.012

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 82 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____

PC02.950.012

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 102 cm vanaf los mee te leveren grondplaat 30x30 cm met 2 M8x16 bouten

02.950.040

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 102 cm vanaf los mee te leveren grondplaat 30x30 cm met 2 M8x16 bouten,
gepoedercoat in RAL ____

PC02.950.040

lengte 102 cm vanaf aangelaste grondplaat 30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____

820

820

820

1020

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,

820

02.950.050

820

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 102 cm vanaf aangelaste grondplaat 30x30 cm

PC02.950.050

lengte 82 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm, gepoedercoat in RAL ____

300

300

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,

140

200

200

02.950.060

200

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 82 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm

PC02.950.060

Stalen vaste afzetpaal model Bowler van rond 90 mm met opgelaste bolkop,
totale lengte 102 cm, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden

PC02.950.210

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 82 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, wit gepoedercoat en
2 rode reflecterende banden

PC02.950.212

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 102 cm vanaf los mee te leveren grondplaat 30x30 cm met 2 M8x16 bouten,
wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden

PC02.950.240

820

820

820

820

1020

2 rode reflecterende banden

820

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 102 cm vanaf aangelaste grondplaat 30x30 cm, wit gepoedercoat en
PC02.950.250

2 rode reflecterende banden

PC02.950.260

140

200

200

lengte 82 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm, wit gepoedercoat en

200

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,

300

300

Stalen vaste afzetpaal model Bowler van rond 90 mm met opgelaste bolkop,
totale lengte 102 cm, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden

PC02.950.410

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 82 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm, rood gepoedercoat en
2 witte reflecterende banden

PC02.950.412

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 102 cm vanaf los mee te leveren grondplaat 30x30 cm met 2 M8x16 bouten,
rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden

PC02.950.440

2 witte reflecterende banden

820

820

820

820
1020

820

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
lengte 102 cm vanaf aangelaste grondplaat 30x30 cm, rood gepoedercoat en
PC02.950.450

2 witte reflecterende banden
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140

200

lengte 82 cm vanaf aangelaste voetplaat 18x18 cm, rood gepoedercoat en

200

200

Stalen vaste afzetpaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,

300

300
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UITNEEMBARE AFZETPAAL BOWLER
Naast de vaste palen kent de Bowler serie ook een grote keuze uitneembare palen. Hierbij heeft u de keuze uit een 2-tal vergrendelingen:
Snelsluiting

Europrofielcilinder

Allereerst snelsluiting. Ideaal voor die situaties waarbij de

Als tweede optie kan de uitneembare paal uitgevoerd wor-

paal regelmatig en dus snel verwijderd moet worden. Bij het

den met een europrofielcilinder met 3 sleutels. Deze wordt

terugzetten klikt de paal weer automatisch terug in de ver-

standaard door Falco meegeleverd en ingebouwd. Bij de ci-

grendeling. Ontgrendeling via de speciale Falco 3-kant sleu-

linders heeft u de keuze uit een verschillend sluitend- en ge-

tel (art.nr. 03.190.000).

lijksluitende optie. U kunt ook uw eigen sluitsysteem of een
hoofdsleutelsystemeen toepassen.

BOWLER AFZETPAAL, UITNEEMBAAR VIA SNELSLUITING
artikelnummer

omschrijving
Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via 3-kant snelsluitsysteem

02.952.080

820

1020

PC02.952.280

1020

1020

2 rode reflecterende banden

820

sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, wit gepoedercoat en

820

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,

200

PC02.952.480

200

2 witte reflecterende banden

200

sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, rood gepoedercoat en

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, gepoedercoat in RAL ____, kleur ____________

PC02.952.080

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm

02.952.082

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm,

820

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,

820

PC02.952.282
820

wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden

sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm,
rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden

PC02.952.482

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via 3-kant snelsluitsysteem, met bodemhuls in betonvoet 30x30x30 cm,
gepoedercoat in RAL ____, kleur ____________

PC02.952.082

Speciale 3-kant sleutel met M10 en M12 driekant met haak
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BOWLER AFZETPAAL, UITNEEMBAAR VIA CILINDERSLOT
omschrijving

artikelnummer

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend

02.953.080

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,

1004

1004

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,

820

820

PC02.953.280

1004

wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden

820

sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend,

184

PC02.953.480

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,

184

rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden

184

sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend,

sluiting via cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend,
gepoedercoat in RAL ____, kleur ____________

PC02.953.080

820

02.953.082

820

betonvoet 30x30x30 cm

820

Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via
cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, met bodemhuls in

Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via
cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, met bodemhuls in
betonvoet 30x30x30 cm, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden

PC02.953.282

Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via
cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, met bodemhuls in
betonvoet 30x30x30 cm, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden

PC02.953.482

Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via
cilinderslot inclusief cilinder verschillend sluitend, met bodemhuls in
betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur ____________

PC02.953.082

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend

02.954.080

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend,

820

184

184

820

gepoedercoat in RAL ____, kleur ____________

820

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend,

184

PC02.954.480

820

rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden

1004

sluiting via cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend,

1004

1004

Uitneembare paal model Bowler rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm,

820

PC02.954.280
820

wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden

PC02.954.080

Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via
cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, met bodemhuls in
betonvoet 30x30x30 cm

02.954.082

Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via
cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, met bodemhuls in
betonvoet 30x30x30 cm, wit gepoedercoat en 2 rode reflecterende banden

PC02.954.282

Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via
cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, met bodemhuls in
betonvoet 30x30x30 cm, rood gepoedercoat en 2 witte reflecterende banden

PC02.954.492

Uitneembare paal rond 90 mm met bolkop, lengte 82 cm, sluiting via
cilinderslot inclusief cilinder gelijksluitend, met bodemhuls in
betonvoet 30x30x30 cm, gepoedercoat in RAL ____, kleur ____________
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KLAPPAAL BOWLER
Falco heeft een product toegevoegd in de bowler serie; een neerklapbare paal. Deze klappaal wordt geproduceerd in Falco’s
fabriek in Vriezenveen.
De Bowler klappaal is de perfecte manier om bij-

voor elke afzonderlijke klappaal geen cilinderslot

voorbeeld fietspaden, parkeerplaatsen, inritten

nodig of gewenst, dit is de reden dat de klappaal

en voetgangersgebieden voor voertuigen af te

niet standaard inclusief cilinderslot wordt geleverd.

sluiten of om juist toegang te verlenen. De klap-

Het cilinderslot dient u daarom apart bij te bestel-

paal kan ontgrendeld worden middels een cilin-

len. De bowler klappaal kan worden geleverd in

derslot. Indien u meerdere klappalen besteld, is

rood of wit, met rode of witte folie of in een door u

het mogelijk om 1 sleutel te gebruiken voor het

gewenste RAL kleur.

ontgrendelen van de palen.
Het materiaal van deze bowler klappaal is van
thermisch verzinkt staal en zeer solide, het scharnierpunt is hierdoor goed beschermd tegen autowielen. Staal is een duurzaam materiaal, het
heeft een lange levensduur en is na gebruik volledig te hergebruiken. In sommige situaties is

BOWLER KLAPPAAL
artikelnummer

omschrijving
Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl),
met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450)

02.955.010

Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl), met stalen voetstuk geschikt voor
montage op betonvoet (96.245.450), paal gepoedercoat in RAL ____, kleur __________

PC02.955.010

Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl),
met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450),
paal gepoedercoat in RAL 9010, kleur wit __________

PC02.955.110

Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl),
Ø89

PC02.955.210

Ø89

860

paal gepoedercoat in RAL 9010, kleur wit met 2 rode reflecterende banden

860

met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450),

Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl),

140
230
140

met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450),
paal gepoedercoat in RAL 3020, kleur rood __________

230

140
180
140
180

PC02.955.310

Stalen klappaal model Bowler rond 90 mm met opgelaste bolkop,
ontgrendeling via halve europrofielcilinder (excl),
met stalen voetstuk geschikt voor montage op betonvoet (96.245.450),
paal gepoedercoat in RAL 3020, kleur rood met 2 witte reflecterende banden

PC02.955.410

Betonvoet afmeting 20x25x45x26x29 cm met
4 ingegoten RVS-betonschroefhulzen M10x60 h.o.h. 14 cm en
4 bouten M10x25 met ringen
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CONISCHE AFZETPAAL BOWLER
De conische palen van Falco onderscheiden zich door het
fraaie bolkopje met ring uit één geheel. De bolhoed (Bowler)
wordt op de paal gelast en vervolgens thermisch verzinkt.
Verder onderscheidt de conische paal van Falco zich door de
fraai gevormde naadloze buis met een diameter van 133 verlopend naar 90 mm.
Naast de vaste uitvoering zijn een 2-tal uitneembare model-

nr. 03.800.012Art nr. 03.800.020
Art nr. 03.800.012
nr. 03.800.020
Art nr. Art
03.800.012
Art nr. Art
03.800.020
nr. 03.800.010
Art nr. 03.800.010
Art nr. Art
03.800.010

len leverbaar:

nr. 03.800.027
Art nr. 03.800.027
Art nr. Art
03.800.027

Allereerst snelsluiting. Ideaal voor die situaties waarbij de

200
200

820

820
820

820
820

300

300

820

820

820
820

820

820

820

820
820

200

opgelaste bolkop, hoogte 82 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm

200
200

300

820

Stalen vaste conische afzetpaal model Bowler, diameter 133-90 mm met

820

200

200

200

820

820

820
400

400

300

300

03.800.010*

820

300

totale lengte 105 cm

200

Stalen vaste conische afzetpaal model Bowler, diameter 133-90 mm met bolkop,

400

artikelnummer

820

820

820

820

Art nr. 03.800.012
Art nr. 03.800.020
Art nr. 03.800.010
Art nr.Art
03.800.012
Art nr.Art
03.800.020
Art nr.Art
03.800.027
Art nr.Art
03.800.010
Art
nr.03.800.012
03.800.012
nr.
Art
nr.03.800.020
03.800.020Art nr. 03.800.027
nr.
Art
nr.03.800.027
03.800.027
nr.
Art
nr.03.800.010
03.800.010
nr.

820

820

820

omschrijving

200

BOWLER, CONISCHE AFZETPAAL, VASTE UITVOERING

200

wordt standaard door Falco meegeleverd en ingebouwd.

820

Ten tweede: uitneembaar met een europrofielcilinder. Deze

200

paal regelmatig en dus snel verwijderd moet worden.

03.800.012*

Stalen vaste conische afzetpaal model Bowler, diameter 133-90 mm met

300

200

200
200

300

200

03.800.027*

200
200

400
400

400

nr. 03.800.060
Art nr. 03.800.060
Art nr. Art
03.800.060
200

opgelaste bolkop, hoogte 102 cm vanaf aangegoten betonvoet 30x30x30 cm

nr. 03.800.050
Art nr. 03.800.050
Art nr. Art
03.800.050
400

nr. 03.800.040
Art nr. 03.800.040
Art nr. Art
03.800.040

Stalen vaste conische afzetpaal model Bowler, diameter 133-90 mm met

200

03.800.020*
200

opgelaste bolkop, totale lengte 125 cm

300
300

Stalen vaste conische afzetpaal model Bowler, diameter 133-90 mm met

300

300

300
300

opgelaste bolkop, lang 125 cm met los meegeleverde grondankerplaat 30x30x0,3 cm
met 2 tapbouten M8x16

820

820

820

03.800.050*
Art nr. 03.800.040
Art nr. 03.800.050
Art nr. 03.800.060
Art nr.Art
03.800.040
Art nr.Art
03.800.050
Art nr.Art
03.800.060
Art
nr.03.800.040
03.800.040
Art
nr.03.800.050
03.800.050
Art
nr.03.800.060
03.800.060
nr.
nr.
nr.

Stalen vaste conische afzetpaal model Bowler, diameter 133-90 mm met opgelaste
bolkop, lang 82 cm met aangelaste voetplaat 30x30x1 cm

bolkop, lang 102 cm met aangelaste voetplaat 30x30x1 cm

200

200

400

400

400

400

200

400

400

03.800.060*

Stalen vaste conische afzetpaal model Bowler, diameter 133-90 mm met opgelaste

03.800.068*

BOWLER, CONISCHE AFZETPAAL, UITNEEMBAAR VIA SNELSLUITING

820

820
820

820
820

820

300

820

820

300

820

300

300

820
820

300

820

300

omschrijving

820

820

820

820

820

bolkop, lang 125 cm met aangelaste grondankerplaat 30x30x0,4 cm

820

03.800.040*

Stalen vaste conische afzetpaal model Bowler, diameter 133-90 mm met opgelaste

Art nr. 03.802.082 Art nr. 03.802.087
Art nr. 03.802.080 Art nr. 03.802.082
Art nr. 03.802.087
Art nr. 03.802.080
Art nr. 03.802.082
Art nr. 03.802.080
Art nr. 03.802.087

artikelnummer

Stalen uitneembare conische afzetpaal model Bowler, buis 133-90 mm

200

200
200

400
400

400

400

400
400

400

03.802.080*

400

met opgelaste bolkop, lengte 82 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem

200

820

820

820
400

300
300

400

300

400

300

820

820
190

300
300

820

300

190

300

820

820
190

met bodemhuls en betonvoet 30x30x30 cm

820

met opgelaste bolkop, lang 82 cm, sluiting via 3-kant snelsluitsysteem,

190

Stalen uitneembare conische afzetpaal model Bowler, buis 133-90 mm

03.802.082*

betonvoet 30x30x30 cm op min 20 cm

190

bolkop, lengte 82 cm, met 3-kant snelsluitsysteem, bodemhuls lang 40 cm in

190

Stalen uitneembare conische afzetpaal model Bowler, buis 133-90 mm met

03.802.087*
300

Speciale 3-kant sleutel met M10 en M12 driekant met haak

300

300

03.190.000
300

300

300

* staaldelen gepoedercoat leverbaar. Keuze uit ca. 190 RAL kleuren.

Art nr. 03.802.0990 Art nr. 03.802.092
Art nr. 03.802.0990
Art nr. 03.802.092 Art nr. 03.802.097
Art nr. 03.802.097
Art nr. 03.802.0990
Art nr. 03.802.092
Art nr. 03.802.097
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A FZ ET PAL EN | Bowler
BOWLER, CONISCHE AFZETPAAL, UITNEEMBAAR VIA CILINDERSLOT
omschrijving

artikelnummer

Stalen uitneembare conische paal, buis 133-90 mm met opgelaste bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via cilindersluitsysteem, inclusief verschillend sluitende europrofielcilinder

03.803.090*

europrofielcilinder, met bodemhuls en aangegoten betonvoet 30x30x30 cm

820

met opgelaste bolkop, lengte 82 cm, sluiting via verschillend sluitende

820

820

Stalen uitneembare conische afzetpaal model Bowler, van buis 133-90 mm

03.803.092*

Stalen uitneembare conische afzetpaal model Bowler, van buis 133-90 mm

met bodemhuls lang 40 cm en aangegoten betonvoet 30x30x30 cm op min 20 cm

03.803.097*

Stalen uitneembare conische paal, buis 133-90 mm met opgelaste bolkop, lengte 82 cm,
sluiting via cilindersluitsysteem, inclusief gelijksluitende europrofielcilinder

200

met opgelaste bolkop, lengte 82 cm, sluiting via verschillend sluitende europrofielcilinder,

300

03.804.080*
300

Stalen uitneembare conische afzetpaal model Bowler, van buis 133-90 mm
met opgelaste bolkop, lengte 82 cm, sluiting via gelijksluitende
europrofielcilinder, met bodemhuls en aangegoten betonvoet 30x30x30 cm

03.804.082*

Stalen uitneembare conische afzetpaal model Bowler, van buis 133-90 mm
met opgelaste bolkop, lengte 82 cm, sluiting via gelijksluitende europrofielcilinder,
met bodemhuls lang 40 cm en aangegoten betonvoet 30x30x30 cm op min 20 cm

03.804.087*

* staaldelen gepoedercoat leverbaar. Keuze uit ca. 190 RAL kleuren.

KWALITEITSZORG, ONDERHOUD & SERVICE
Klik hier voor meer informatie over kwaliteitszorg, onderhoud en service.
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