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MASPI 241

SPERINRICHTINGEN

Deze	handmatig	verzinkbare	sperinrichting	bestaat	uit	een	stalen	
cilinderpaal.	Het	uittrekken	en	verzinken	gebeurt	met	behulp	van	
een	compensatieveer	die	in	de	paal	is	opgenomen.	
Deze	voorziening	hoeft	niet	afgesteld	of	geijkt	te	worden	en	kan	
dus	onmiddellijk	geïnstalleerd	en	in	gebruik	genomen	worden.

•  Totaalgewicht: 77 Kg

•  Sperhoogte paal: 500 mm

•  Interne compensatieveer

Handmatig verzinkbare sperinrichting
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Klepje	voor	toegang	tot	handmatige	
ontgrendeling

Ø�00	mm
dikte	�	mm

Typegoedgekeurde	zelfklevende	
reflectorstrip

Rubberen	randafdekking

Stalen	gelakte	paal	met	
kataforesebehandeling
Antracietgrijs	RAL	7016

Ø�7�	mm

Bekisting	die	onder	het	
straatoppervlak	gecementeerd	
moet	worden

Het	gaat	om	een	stalen	cilindervormige	paal	die	uit	zijn	zitting	
verwijderd	kan	worden.
Met	behulp	van	een	geprofileerde	sleutel	kan	de	paal	Vimari	
��16	ontgrendeld	en	uit	zijn	zitting	verwijderd	worden.
Tijdens	het	 inbrengen	en	het	verwijderen	van	de	paal,	blijft	
de	geprofileerde	sleutel	 in	het	slot	aangebracht	en	kan	op	
die	manier	voor	het	opheffen	gebruikt	worden.	Behoeft	geen	
afstelling	of	ijking	en	kan	dus	onmiddellijk	geïnstalleerd	en	in	
gebruik	genomen	worden.	De	kop	van	de	paal	Vimari	��16	
wordt	geleverd	met	een	 rubberen	 randafdekking	die	 tegen	
heftige	 stoten	beschermt.	Een	goedgekeurde	 zelfklevende	
reflectorstrip	zorgt	ervoor	dat	de	paal	ook	’s	nachts	zichtbaar	is.	
Als	men	Vimari	eenmaal	heeft	verwijderd,	kan	de	zitting	worden	
afgesloten	met	een	metalen	deksel.

• Gewicht paal: 18 Kg – Gewicht zitting: 12 Kg

• Sperhoogte paal: 500 mm

VIMARI 2316
Ø�00	mm
dikte	�	mm

Typegoedgekeurde	zelfklevende	
reflectorstrip

Rubberen	randafdekking

Stalen	gelakte	paal	met	
kataforesebehandeling
Antracietgrijs	RAL	7016

Ø��0	mm

Afsluitdeksel	zitting	

Zitting	die	onder	het	straatoppervlak	
gecementeerd	moet	worden
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Klepje	voor	toegang	tot	handmatige	
ontgrendeling

Handmatig verwijderbare sperinrichting

HANDBEDIENDE 
SPERINRICHTINGEN
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Verwijderbare	vierkante	zuil	van	gepantserd	Inox	(roestvrij	staal),	
voor	 het	 versperren	 van	 inritten,	 ingangen	 en	 belangrijke	
plaatsen.	Garandeert	optimale	bescherming	tegen	vandalisme,	
dankzij	een	solide	kern	van	versterkt	staal.	SIBLI	17	kan	op	
eenvoudige	wijze	uit	zijn	zitting	worden	genomen,	die	onder	de	
grond	is	aangebracht,	dankzij	de	handmatige	ontgrendeling	met	
persoonlijke	sleutel	die	op	het	zeer	veilige	“pompslot”	inwerkt;	
een	rolwiel	aan	de	onderkant	vereenvoudigt	de	verplaatsing	
van	de	zuil	zonder	moeite	en	beschadiging.

• Inox (roestvrij staal)

• Inwendige kern van versterkt staal

•  Sperhoogte zuil: 780 mm

•  Gewicht zuil: 39 Kg – Gewicht zitting: 14 Kg

•  Ontgrendeling met gepantserde slotcilinder

Verwijderbare gepantserde zuil

• Inox (roestvrij staal)

• Interne kern van versterkt staal

SICU 18

SIBLI 17

•  Hoogte zuil: 780 mm

•  Totaalgewicht: 31 Kg

Vaste gepantserde zuil
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serie CORAL en VIGILO

SPERINRICHTINGEN

Coral Vast /50
Hoogte		 �00	mm
Diameter		 100	mm
Dikte	 �	mm

Vigilo Vast /50
Hoogte		 �00	mm
Diameter		 �00	mm
Dikte	 �	mm

Vigilo Vast /80
Hoogte		 800	mm
Diameter		 �00	mm
Dikte	 �	mm

VASTE PALEN

Coral Vast /80
Hoogte		 800	mm
Diameter		 100	mm
Dikte	 �	mm

Vaste	palen	van	behandeld	en	gelakt	staal	met	bolle	kop,	of	van	Inox	(roestvrij	staal)	(alleen	voor	de	serie	Strabuc)	
om	etalages,	winkels,	 ingangen	te	beschermen	of	ter	completering	van	verplaatsbare	sperinrichtingen	in	het	
algemeen.
Deze	eenvoudig	en	snel	op	de	grond	te	installeren	palen	zijn	doeltreffend	en	worden	dankzij	hun	aangename	
vormgeving	goed	in	het	stadsbeeld	opgenomen.
Ze	worden	met	bevestigingspluggen	of	met	een	te	cementeren	flens	aan	het	straatoppervlak	bevestigd.
Als	optie	kan	een	typegoedgekeurde	retroreflecterende	strip	aan	de	bovenkant	van	de	paal	worden	aangebracht.
Alleen	bij	de	serie	Strabuc	worden	amberkleurige	knipperende	signaleringsleds	geleverd.
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POSTO	is	een	accessoire	voor	het	versperren	van	de	parkeerplaats	
van	de	auto,	geschikt	voor	parkeerzones	in	wooncomplexen	en	voor	
parkeerplaatsen	op	de	werkplek.
Onmiddellijke	installatie	met	bevestiging	op	de	grond,	POSTO	wordt	
ontgrendeld	met	een	persoonlijke	sleutel	en	neergeklapt	op	de	grond	
zodat	de	parkeerplaats	voor	de	auto	vrijkomt.	Een	slanke	en	elegante	
vorm	van	gelakt	en	roestvrij	staal,	die	in	het	donker	zichtbaar	is	dankzij	
reflecterende	stroken	en	rondjes	ter	hoogte	van	de	auto.

POSTO 20 inox (roestvrij staal)

POSTO 22 gelakt

Neerklapbare parkeerplaatspaal

POSTO 20
Inox (roestvrij staal)

POSTO 22
gelakt

serie STRABUC

Strabuc 918 Vast Strabuc 918 Vast 
Inox (roestvrij staal)

Strabuc 930 Vast

serie MASPI

Maspi Vast
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• Inox (roestvrij staal) - gelakt staal

•  Hoogte paal: 920 mm

•  Totaal gewicht: 11 Kg
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