
Verkeer en 
veiligheid
Als er wegwerk- 
zaamheden plaatsvinden, 
moet dit natuurlijk 
veilig gebeuren. Wij 
leveren hiervoor een 
breed assortiment 
afzetmaterialen en 
bebording. 
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Afzetmaterialen
& bebording

Voor de inrichting van (parkeer) terrein, bermen, 
wegen en evenementen bieden wij diverse op-
lossingen. U kunt bij ons terecht voor onder andere 
afzethekken, dranghekken, verkeerskegels, afzetgaas 
en barriers. 

Afzetmaterialen zijn de ideale oplossing om duidelijk 
te laten zien dat een bepaald gebied (tijdelijk) niet 
toegankelijk en/of  afgezet is. 

Afzetmaterialen kunnen bij ons bedrukt worden 
met logo en kunnen in ieder gewenste kleur besteld 
worden. Dranghekken kunnen ook ingezet worden 
als blikvanger op uw evenement door het te gebrui-
ken in combinatie met doeken, zoals sponsor- of  
bewegwijzeringsdoeken of  doeken om sfeer te 
creëren. 

Afzetmaterialen

Of u nu op zoek bent naar borden voor de openbare 
ruimte, verkeersborden op maat, terreininrichting of  
wegmeubilair. Onze verkoopspecialisten adviseren u 
graag over de mogelijkheden.



Ééndelige duurzame verkeerskegel uit PVC met volledig reflec-
terende folie klasse 2. De kegels zijn BAS getest en goedgekeurd 
volgens TL-kegel 94 en DIN EN13422. Perfect stapelbaar. 

Verkeerskegel PVC

Kunststof  afzetgaas ten behoeve van het afzetten van sleuven, 
werkgaten e.d., werkt gemakkelijk en snel en is licht in gewicht. De 
bijbehorende ophangpen zorgt voor een snelle en goede plaatsing.

Kunststof  afzetgaas

Deze kunststof  barriers zijn te gebruiken als afzetting. De barriers 
worden onderling verbonden waardoor er een duidelijke scheiding 
ontstaat om een gebied af  te zetten. Voorzien van vulopening voor 
water en een praktische steekverbinding. Lengte 1000 mm, Hoogte 
500 mm. Verkrijgbaar in rood en wit.

Kunststof  barrier

Afzethekken zijn de ideale oplossing voor het snel en veilig afzetten 
van kleine gebieden zoals looproutes en markten. Licht van gewicht 
en door de  roterende voeten gemakkelijk op te stapelen. Voorzien 
van reflecterende rood-witte folie. Koppelbaar d.m.v. handige, aan-
gevormde koppelscharnieren. Passen in baakvoeten. Afmeting H = 
1 m, B = 2 m. In alle kleuren en uitvoeringen op aanvraag leverbaar, 
standaardkleur is wit. Totaal gewicht slechts 19 kg!   

Afzethekken

Leidt menigtes in goede banen met deze ijzersterke dranghekken. 
Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal voorzien van haakaansluiting 
en verwisselbare voeten. Buitenbuis Ø32mm en spijlen Ø16mm. 
Afmetingen: 2000x1000 mm, met 13 spijlen.

Dranghek gegalvaniseerd staal



Bebording is onmisbaar 
bij het handhaven van 
veiligheid.
Duidelijke informatie bij alle situaties is noodzakelijk 
voor de verkeersveiligheid en een vlotte doorstro-
ming. Wij leveren verkeersborden conform de wet - 
en regelgeving (NEN-EN 12899). De verkeersborden 
zijn onderdeel van het Reglement Verkeerstekens 
en Verkeersregels 1990, die samen met een aantal 
andere reglementen en bepalingen een onderdeel 
vormen van de wegenverkeersweg 1994. Wij leveren 
ook onderborden, tijdelijke bebording, bordpalen en 
klemmen.

Bebording

Drempels

Kabelbruggen
Kabelbruggen, ook wel slangenbruggen, zijn ideale kabelbe-
schermers. Je kan hier met een zwaar voertuig overheen rijden 
zonder dat het kabels kapot maakt. Ideaal voor kabels en lei-
dingen op bouwplaatsen en/of  evenementen. In verschillende 
typen leverbaar.

Verkeersdrempels
De semi-permanente oplossing om een lagere snelheid te hand-
teren. Dankzij de steile helling zal niemand met volle snelheid 
over deze drempel rijden. Eenvoudige verbinding van elemen-
ten. Inclusief  2 reflectoren per zijde. Uit gerecyclede kunststof. 
Zowel de zwarte als gele uitvoering is door-en-door gekleurd. 
Gewicht per meter type 30 hoog = ca 13,5 kg. Geadviseerde 
overrijdbare snelheid voor drempel 30mm = 30km/h. 
Andere hoogtes zijn op aanvraag leverbaar.



Kunststof  loopbrug met railing
Loopbrug voor het makkelijk geleiden van voetgangers op 
bouwplaatsen. Lichtgewicht, kunststof  antislip vloer met handige 
handvaten. Metalen leuningen zijn gemakkelijk demonteerbaar. 
Voorzien van reflectiefilm. Tot 1 ton draagvermogen. Kan door 
een stuk (element) tussen te plaatsen snel verbreed worden. 

Afmetingen: 1.700 x 1.000 mm (vloerplaat). Afmetingen tussen 
de leuningen gemonteerd 860 mm. Gewicht slechts 20 kg. 
Volgens de DIN 4420-1 standaard.

Bruggen

Houten loopbrug met oprit 
en railing
De ideale loopbrug voor voetgangers en rolstoelgebruikers. 
2200 x 1100  x 105 mm en 2700 x 1100 x 105 mm (LxBxH). 
Speciaal voor bredere kabelsleuven. 

Signalering

Kunststof  baakschild dubbelzijdig voorzien van folie, links/recht-
wijzend. De standaard voet is vierkant 60 x 60 mm. Op aanvraag 
leverbaar met verstevigingsbuis.

Baakschild met voet

2-zijdig lichtgevend led licht. 180 mm.

Markerings- en afzetlint
Afzetten van verboden- en gevaarlijke plaatsen, parcours en 
evenementen. Diverse uitvoeringen verkrijgbaar, bijvoorbeeld 
markeringslint voor gas- en waterleidingen.

Voor vragen en advies over afzetmaterialen en bebording kunt u  altijd terecht bij  onze infra specialisten via 
infra@vanwalraven.com, vanwalraven.com of  bel +31(0)297 300 000.

Waarschuwingslamp


