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TACK DESIGN PALEN

Een design straatbeeld én een veilige openbare
ruimte,
CO2
met duurzame flexibele overrijdbare palen.
De TACK design palen in verschillende chique uitvoeringen passen perfect in
het moderne straatbeeld. En schijn bedriegt: de palen hebben de uitstraling van
een robuuste gietijzeren paal, maar kunnen door het flexibele materiaal worden
overreden waarna het in originele vorm c.q. stand terug keert.
Onderhoudsvriendelijk, geen schade aan palen (door en door gekleurd),
geen schade aan voertuigen én een mooi ingerichte veilige openbare ruimte.
Afhankelijk van de toepassing kan er voor verschillende flex sterktes en montage
mogelijkheden worden gekozen.
Van Wylick Wegdek-reflectoren BV is een familiebedrijf, dat adviseert, levert en
vakkundig monteert. Hierin wordt de nadruk gelegd op duurzame producten.

TOEPASSINGEN
• Rijbaanscheidingen
• Marktpleinen
• Inritten parkeergarages
• Voetgangersgebieden
• Wegversmallingen
• Verkeerseilanden
• In- uit- toe- of afritten
• Inleiding gevaarlijke
verkeerssituaties
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Technische specificaties

TACK DESIGN PALEN

TACK 801

TACK 802

TACK 803

TACK 1301

TACK 1302

Afwerking

Basic top

City top

Ball top

City top

Ring top

Diameter

80 mm

80 mm

80 mm

130 mm

130 mm

Hoogte

800 mm

650 mm
800 mm
1000 mm

870 mm
1000 mm

800 mm
1000 mm

900 mm

Hoogwaardig Polyurethaan
Slijtvast, door en door gekleurd, bestendig tegen weersinvloeden

Materiaal
Flexibiliteit

I maximaal flexibel

Overrijdbaar door het verkeer
- II medium flexibel - III minimaal flexibel

Montage

Inclusief vakkundige montage door Van Wylick

Uitwisselbaar

Makkelijk vervangbaar of tijdelijk te verwijderen

Kleuren

RVS look

Reflectie

-

Stads grijs

-

Stads groen

-

Zwart

Glasparels en/of reflecterende tape voor extra attentiewaarde

Voldoen aan

EN 12899-3

▲ Bovenstaand is een greep uit ons assortiment, verschillende kleuren, afwerkingen en afmetingen mogelijk.
▲ De geschikte mate van flexibiliteit is afhankelijk van verschillende factoren, tevens zijn er ook verschillende




montage methodes. Van Wylick adviseert u graag.
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