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Algemene informatie

WAT BETEKENT TOEGANKELIJKHEID NU ECHT?

Voordelen Voor wie?

Onze oplossingen

Waar-
schuwings-

tape op ramen

Antislip 
trapprofie-

len

Markerings-
tape

Podotactiele
tegels & 
spijkers

Leuning Geleidings-
stroken

Bord in 
braille Hellingen Entreematten

De mogelijkheid 
creëren voor 
veilig verkeer 

binnen en buiten 
de gebouwen

Voor iedereen

4 4 4 4 4 4 4

Verkeer 
vereenvoudigen

Voor personen met 
een visuele beperking 

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Verkeer 
vereenvoudigen

Voor rolstoelgebrui-
kers & wandelwagens

4 4

WAT WORDT BEDOELD MET TOEGANKELIJKHEID?
Toegankelijkheid verwijst naar het specifieke ontwerp van een product dat werd vervaardigd om mensen te helpen 
en te beschermen wanneer ze wandelen of rijden door gebouwen en in de buitenlucht: geleidestroken moeten 
binnen de EU op dezelfde manier worden aangeduid zodat mensen zich makkelijker kunnen voortbewegen, zelfs 
wanneer ze naar het buitenland gaan, in overeenstemming met de Europese richtlijnen.

WAT IS HET DOEL VAN TOEGANKELIJKHEID  
WELKE OPLOSSINGEN KUNNEN WE AANBIEDEN?

Het hoofddoel van geleidestroken is het bewustmaken van mensen voor de mogelijke gevolgen, zodat het risico 
op verwondingen kan worden beperkt en het verkeer van personen met een beperkte mobiliteit en een visuele 
beperking kan worden vereenvoudigd.
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Algemene informatie

TOEPASSINGSPRINCIPES
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PODOTACTIELE SPIJKERS
Bovenaan de trap moet op een 
afstand van 0,50 m van de eerste 
trede een voorziening op de grond 
zijn aangebracht om de aandacht te 
verhogen met een visueel en tactiel 
contrast.

Platen - te plaatsen tussen 
0.90 et 1.20 mtr hoogte

PODOTACTIELE TEGELSSIGNALISATIE
BRAILLE

HANDRELING
Op elke traparm van minstens 3 tredes 

moet op een afstand van 0,50m van 
de eerste trede een voorziening op 

de grond zijn aangebracht om de 
aandacht te verhogen met een visueel 

en tactiel contrast.

Elke trap die 1,20 m of langer is 
moet aan beide kanten voorzien 
zijn van een handreling. 
De handreling moet op een hoogte 
van 0,80 tot 1 m gemonteerd zijn.

STROKEN VOOR  
AANTREDES

De eerste en laatste trede moeten 
voorzien zijn van een aantrede 

van minstens 10 cm hoog en 
visueel contrasterend met de 

trede.

ENTREEMATTEN
Besluiten van 1 augustus 2006 
zoals gewijzigd, 
 art 9 (ERP) en 8 (BHC) 
De bovenop gelegde of 
ingebouwde matten: 
•  moeten voldoende hard zijn 

om het verschuiven van zetels 
niet te hinderen.

•  mogen geen verhoging van 
meer dan 2 cm veroorzaken.

•  De vloer moet niet-los, 
antislipbestendig, niet-
weerkaatsend en zonder 
obstakels voor wielen zijn.

TRAPNEUZEN
Ze moeten:

•  in een contrasterende kleur zijn
• slipbestendig zijn

• zonder randen zijn

STROKEN VOOR  
PLAATSAANDUIDING 
VENSTERS

PRAATPAL PBM

STROKEN VOOR GELEIDING
Om een oriëntering 

mogelijk te maken, moet de 
routeaanduiding een viseel en 
tactiel contrast vormen (70% 

verschil tussen de ondergrond 
en de routeaanduiding). 

Verschillende vorm afhankelijk 
van het type openbaar gebouw.

Om de aanwezigheid te 
melden van een PBM et hulp 
te vragen
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Algemene informatie

REGLEMENTEN INZAKE TOEGANKELIJKHEID PBM-PBZ

Pagina 52

Pagina 53

Pagina 18

Pagina 39

Deuren waarvan een belangrijk deel van glas bestaat, moeten in geopende en gesloten stand 
herkenbaar gemaakt zijn met behulp van visueel met de onmiddelijke omgeving contraste-
rende elementen. 

e e contrasterende elementen worden op de glasruiten geklee d  gever d  gegraveerd o  
ingebed. 

1.1. 
et is raad aam de motieven aan te rengen op de innenkant van twee horizontale stroken 

van 5 cm breed, die respectievelijk op een hoogte van 1,10 m en 1,60m te bevestigen. Een 
goed gebruik van contrasterende kleuren helpt personen met beperkt zicht om de plaats van de 
deur binnen de muur te zien. Het gebruik van kleuren kan ook helpen bij het vinden van de klink 
van de deur op het deurblad.  

INGANGSDEUREN1

1.2. 
Wanneer een hoogteverschil niet kan worden vermeden, moet 
een hellend vlak met een helling van 6% of minder worden 
voorzien om de toegang mogelijk te maken.
De onderstaande hellingswaarden zijn in uitzonderlijke gevallen 
toegestaan:
• tot 10% over een lengte van maximaal 2 m
• tot 12 % over een lengte van maximaal 0,50 m.

Verplichte kenmerken: 
• draagkracht van minstens 300 kg
•  voldoende breed zijn voor een 

rolstoel
• slipbestendig zijn
•  contrasterend en ondoorzichtig zijn
•  voorzien zijn van veiligheidsranden

2.1. 
Zware tapijten waarin de wielen van een rolstoel of 
de voet van een persoon met beperkte mobiliteit 
kan inzakken en situaties met een handicap of 
gevaar kunnen veroorzaken. Daarom is het gebruik 
ervan in ruimtes met openbaar verkeer verboden 
en moeten ze worden vervangen door voorzienin-
gen die dezelfde werking garanderen (schoonvegen 
van schoenen en wielen bij regen, bijvoorbeeld) 
maar die niet deze ongemakken veroorzaken. 

2.2.  
et tapijt of de vaste roos-

ters mogen geen gaten o  sple-
ten vertonen met een diameter 
of breedte van meer dan 2 cm.

INGANGSHAL2

2.3.  
Zowel bovenliggende als in een tapijtput 
geplaatste tapijten die zich voor de toe-
gangsdeuren en in de gangen van een 
gebouw bevinden moeten voldoende 
hard zijn om het voortbewegen van een 
rolstoel niet te hinderen. Ze mogen niet 
leiden tot een verhoging van meer dan  
2 cm. 



Toegankelijkheid

51

To
eg

an
ke

lij
kh

ei
d

Algemene informatie

REGLEMENTEN INZAKE TOEGANKELIJKHEID PBM-PBZ

50 cm
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4.5. 
 Elk volume op de trap minder dan 
een hoogte van 2.20 mtr moet op 
de vloer gematerialiseerd worden 
door een tactiele voorziening en 
visueel contrasterend.

4.4. 
 De eerste en laatste tredes  
moeten voorzien zijn van een 
aantrede van minstens 10 cm 
hoog en visueel contrasterend 
met de trede zijn.

4.3. 
 De trapneuzen moeten voldoen  
aan de volgende vereisten: 
-  visueel contrasterend zijn  

ten opzichte van de rest van de 
trap;

- slipbestendig zijn; 
-  vrij van randen zijn  

vooruitstekend ten opzichte  
van de aantrede.

De trap moet, ongeacht het ontwerp, voorzien zijn 
van een handreling aan beide kanten. 

De minimumbreedte tussen de handrelings moet 
1,20 m zijn. 
Elke handrelilng moet aan de volgende vereisten voldoen: 
•  gemonteerd zijn op een hoogte tussen 0,80 m en 1 m. Als een borstwering fungeert als handreling, dan 

moet deze echter om veiligheidsredenen voldoen aan de miminumhoogte voor borstweringen.
•  horizontaal een trede langer zijn dan de eerste en de laatste trede van elke traparm, zonder een obstakel 

te vormen voor het horizontale verkeer.
 continu  on e i el en gemakkelijk vast te grijpen ijn

•   met de steunmuur contrasteren dankzij een speciale verlichting of een visueel contrast.

HANDRELING5

4.2.  
Op elke traparm van minstens 3 tredes moet 
een op een afstand van 0,50 m van de 
eerste trede een voorziening op de grond 
zijn aangebracht om de aandacht te verhogen 
met een visueel en tactiel contrast.

PODOTACTIELE TEGEL

GELEIDING - RICHTINGSAANWIJZING3
3.1  

m een ori ntering mogelijk te maken  moet de richtingsaanwij ing een viseel en tactiel contrast vormen  verschil tussen de ondergrond 
en de richtingsaanwijzing).

3.2
De norm NFP 98-352 maakt een onderscheid tussen verschillende soorten stroken afhankelijk van de montageplek:
•  Model 1 > aan de buitenkant van openbare gebouwen van alle categorieën en aan de binnenkant van openbare 

gebouwen van de categorieën 1 en 2 (bestaat met 3 of 4 ribben in reliëf) 
•  Model 2 > aan de binnenkant van openbare gebouwen van de categorieën 3 en 5 (bestaat met 3 of 4 ribben in 

reliëf) 
•  Model 3 > stroken met fijne ri els  ijn ook mogelijk in het interieur van open are ge ouwen van de categorien  

tot 5 op gladde vloeren want ze kunnen worden opgemerkt door de trillingen die ze veroorzaken bij het vegen van 
de blindenstok

3.3
Andere kenmerken:
-  Om detecteerbaar te zijn moet de geleiding langer dan 2 m zijn. 
-  Bij voorkeur worden richtingswijzigingen van 90° of 45° gebruikt.
-  Tussen elke strook van een meter moet een afvoerruimte van max. 3 cm worden gelaten.
-  De laatste geleidestrook stopt op 70 cm van het eindpunt, zodat de persoon de tijd heeft te stoppen nadat hij of zij 

het einde van de strook heeft opgemerkt
-  Bij het kruisen van stroken moet een lege vierkant van 70 cm worden gelaten.  

- A un croisement de bandes, il faut laisser un carré vide de 70 cm.

4.1. 
De aandachtsverhoging van een persoon met beperkt zicht kan worden bereikt met 
behulp van verschillende middelen of voorzieningen, meer bepaald een eenvoudige 
wijziging in de textuur van de vloerbekleding. De or or efi eert
een type aandachtsstrook die verplicht moet worden aangebracht op de randen van 
perrons en op de stoepverlagingen aan oversteekpunten met voetgangersbescherming. 
Als een bouwmeester beslist om de bovenkant van een trap van minstens 3 tredes te 
voorzien van een aandachtsverhoging, dan is het belangrijk dat de uitvoering daarvan 
overeenstemt met de norm.

TREDES VAN EEN TRAP4

Aandachtstrekkende podotactiele spijkers



Toegankelijkheid

52

To
eg

an
ke

lij
kh

ei
d

Toegang tot gebouwen

RAAMSTICKER - PLAATSAANDUIDING VENSTERS

*Toegang van personen met visuele handicap of met beperkte 

mobiliteit tot openbare gebouwen 

Glaswanden in de gangen moeten voor personen van alle groottes zichtbaar zijn d.m.v. contraste-
lementen. 
Het wordt aanbevolen, aan de binnenkant twee horizontale stroken van 5 cm breedte op 
1,10 en 1,60 m hoogte aan te brengen.
Permanent te bevestigen polyester hechtstrippen voor signalering van deuren of glaspanelen die 
zich in openbare ruimte bevinden.
Er zijn drie afwerkingen:
• UNI GEMATTEERD: doorzichtig, zandachtig
• UNI WIT: ondoorzichtige strook
• GEMATTEERD WIT (GW): it met door ichtig e ect
Deze signaleringsstroken zijn speciaal voor beglazing zijn bestendig aan de buitenkant en zijn van 
twee kanten zichtbaar. Voor nog meer zichtbaarheid wordt aangeraden ook aan de BUITENKANT 
TE BEVESTIGEN.
• Vooraf goed schrapen en schoonmaken.
• Breng een signalering op het kozijn aan.
• Verwijder de beschermstrip en spuit water op de plakkende zijde van de strook.
• Aanbrengen en aandrukken met een vloertrekker.
Dikte 60 micron.

WETTELIJKE VEREISTEN*

Referentie Materiaal Afm. Prijs  
excl. btw

6410 Pijlen

Wit Mat 10 m x 5 cm

 

6411 Rondje  

6413 Rechthoeken  

6412 Wit gestreept  

6415 Gepersonaliseerd*  

* Neem contact met ons op voor meer informatie, minimaal 10 rollen.

MARKERINGSBAND VOOR GLAS «VITREO-BD» - 
Zelfklevend
Rollen in gematteerd wit (GW) met verschillende motieven.

MARKERINGSBAND VOOR GLAS «VITREO» - 
Zelfklevend

ol meer klee aag in pvc met permanente hechting voor 
aanduiding op glazen oppervlakken.  Beschikbaar in 2 
kleuren  at andkleurig e ect  en it

Referentie Materiaal Afm. Prijs  
excl. btw

16465
Vitreo

Gematteerd doorzicht 
gezandstraald 10 m x 5 

cm
 

16464 Ondoorzichtig wit  
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Toegang tot gebouwen

WEGNEEMBARE HELLINGBAAN

ONTHAAL

Een oprijplaat moet voldoen aan de volgende vereisten: 
• een minimumgewicht van 300 kg weer-staan 
• groot genoeg zijn om een persoon in rolstoel te dragen 
• slipbestendig zijn 
• duidelijk contrasterend met de omgeving zijn 
• gemaakt zijn van ondoorzichtige materialen

PRAATPAAL PBM
Biedt personen met beperkte mobiliteit de mogelijkheid 
om aan de ingang van een winkel of een andere open-
baar gebouw hun aanwezigheid te melden en aan te 
geven dat ze behoefte hebben aan de plaatsing van een 
hellingbaan om er binnen te gaan. Kit bestaande uit: - 
Oproepingseenheid, makkelijk herkenbare zender die 
aan de muur of op andere oppervlakken kan worden 
geschroefd of geplakt. Werkt met een LR 23 batterij die 
wordt meegeleverd.- Een ontvanger, versterkte bel, die 
kan worden geplaatst aan de receptie of het onthaal van 
een winkel.

OPRIJPLAAT «ROLLY»  Aluminium traanplaat
Handmatig te bewegen hellingbaan uit aluminium bedoeld om antwoord te bieden 
op de eisen van de winkeliers die hun zaak voorzien voor de toegankelijkheid van 
mensen in rolstoelen.
• Zeer snelle installatie en de-installatie, kan in verticale positie worden opgeborgen
• Heel sterk, uit aluminium met geblokte antisliplaag
• Roestvrij, geen onderhoud nodig
• Veiligheidsrand in de lengte aan beide zijden van de hellingbaan (5 cm)
• Ter compensatie van te overbruggen hoogte tot 10 cm met een helling van 10%

Overeenkomstig 
het Besluit inzake 
toegankelijkheid  
van 8/12/2014.

Te combineren 
met de 
hellingbaan 
«ROLLY»

Referentie Prijs  
excl. btw

9049  +

Principe:De oproepingseenheid 
wordt geactiveerd van zodra men 
op de knop duwt en toont dan een 
rood lichtje dat erop wijst dat de 
oproep goed werd overgebracht.

De ontvanger zal een geluid produceren en zorgen voor een lichtflits. Deze 
wijst erop dat er een bezoeker is die hulp nodig heeft (bijv.: zorg voor een 
hellingbaan aan de ingang)

Referentie Max. 
laadvermogen Hoogte Breedte Lengte Gewicht Prijs  

excl. btw

9059 300 kg Te overschrijden hoogte: 10 cm met helling 
van 10% 77 cm 100 cm 12 kg  

MAGNETISCHE LUS “BM2”
De lus met beweegbare of vaste magnetische inductie is voor alle 
slecht-horenden, die wel of niet een gehoorapparaat hebben en die bij een 
balie komen om informatie te vragen.
Het apparaat en de microfoon kunnen gewoon op de balie worden  
geplaatst.
De baliemedewerker spreekt in de microfoon en binnen een cirkel van een 
meter wordt zijn stem door een magnetisch veld overgebracht naar het 
gehoorapparaat van zijn gesprekspartner, dat in positie “T” staat. De cirkel 
van één meter zorgt voor de privacy van het gesprek.
Met de koptelefoon kunnen personen die geen gehoorapparaat hebben 
het gesprek versterkt volgen.
Het is gemakkelijk te verplaatsen en kan worden gebruikt voor loketten, 
kantoren en kleine vergaderzalen (tot 40 m²)
Geleverd in doos met microfoon op voet, een extra koptelefoon, en  
adapter en oplaadbare batterij NiMH.
Gewicht: 750 g

Referentie Prijs  
excl. btw

9047  

In overeenstemming 
met norm EN 60118-4
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Geleidingsrails - 
Richtingsaanwijzing

Voor een gemakkelijke oriëntering  , moet de gangaanduiding visueel en tac-
tiel contrasterend zijn  
( 70 % verschil tussen de ondergrond en de gangaanduiding )

IMPLANTATIE VAN GELEIDINGSRAILS 3 RIBBEN 
•  Worden steeds per 2 paralelle modules geplaatst om botsingen te vermijden in grote Openbare Gebouwen  

(Treinstation, luchthaven,....)
• Laat een ruimte van 37 tot 5 cm tussen de 2 modules en 1.40 m obstakelvrij.

IMPLANTATIE VAN GELEIDINGSRAILS 4 RIBBEN
•  Worden per enkele strook geplaatst , laat tussen elke strook  van 1 meter een waterafvoerruimte van 

max. 3 cm.
• Om detecteerbaar te zijn moet de geleiding langer dan 2 meter zijn.
• De rail moet obstakelvrij zijn op een breedte van min 1.40 m 
•  De laatste geleidingsrail stopt op 70 cm van  het eindpunt, zodat de persoon de tijd heeft om te stoppen 

nadat hij of zij het einde van de strook heeft opgemerkt. 
• Bij voorkeur worden richtingswijzigingen van 90° en 45 ° gebruikt. 
• Bij het kruisen, moet men een leeg vierkant van 70 cm laten. 

AANKOMST BIJ EEN TRAP 
De rails worden loodrecht geplaatst op de tegel of de podotactiele spijkers en op de plaats van handleu-
ningen
Algemene regel : de rail leiden naar de handleuningen aan de rechterkant.
Voor dubbele trappen ( opgaand - dalend ) de rail leiden naar de handleuning in het midden.

AANKOMST BIJ EEN DEUR 
Voor deuren met handopening : de rail positioneren naar de kant van het handvat
Voor deuren met automatische opening : de rail in het midden positioneren.
In elk geval , de geleiding stopt op 1 meter van de deur om de persoon de tijd te geven om te stoppen.

1m

1m

37 à 50 cm 1,4 m

3cm maxi

Po
in

t 
d’

ar
ri

vé
e 1,4 m

70 cm

70 cm

SELECTIEGIDS

SELECTIEGIDS VOOR PODOTACTIELE RELINGS

PLAATS Type 
ERP Implementatie Product Plaatsing Materiaal

1 tot 5

ENKELE RAIL

EXTELINE OM TE LIJMEN
ZELFKLEVEND

MECRATYLAA-
THARS p. 55

DUBBELE RAIL

1 tot 2

ENKELE RAIL

TACTILINE GC ZELFKLEVEND POLYURETHAAN p. 56

DUBBELE RAIL

3 tot 5

ENKELE RAIL TACTILINE GC ZELFKLEVEND POLYURETHAAN p. 56

ENKELE RAIL TACTILINE FC OM TE LIJMEN RUBBER p. 56

BALKJES EASY GUIDE 2 ZELFKLEVEND COMPOSIET p. 57

BALKJES ROM LINE
ZELFKLEVEND

+
OM TE LIJMEN

COMPOSIET
METAAL p. 57

VLAKKE  
PROFIELEN GELEIDINGSPLAAT GEBOORD

TE SCHROEVEN
ALUMINIUM

INOX p. 58

BUITEN

BINNEN

Conform de normen  
NF P98-351 en NF P98-352
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Geleidingsrails - 
Richtingsaanwijzing

GIDSLIJNEN - OM TE LIJMENBUITEN

*Toegang van personen met visuele handicap of met beperkte 
mobiliteit tot openbare gebouwen

Voor een gemakkelijke oriëntering, moet de gangaan-
duiding visueel en tactiel contrasterend zijn (70% ver-
schil tussen de ondergrond en de gangaanduiding)

WETTELIJKE VEREISTEN*

Lineaire geleiding. Soepel, in metacrylaathars, uv-bestendig, niet 
vergelend, antislip SRT 0,63. Uitstekend bestendig tegen scheuren en 
schuren. Vuilbestendig.  

Wordt verlijmd met methacrylaatlijm 4229 op beton.
Zelfklevend: De rail is ook zelfklevend verkrijgbaar. Op beton of bedekt, spuit de activator 
ACTISOL ref. 14231 net voordat de zelfklevende rail wordt aangebracht.

Conform norm NF P 
98-352

Voor alle openbare gebouwen 1 tot 5

RAIL «EXTELINE 3GCe/1-5»
Montage op dubbele rail, 3 ribben

Min. hoeveelheden : zie ref-pagine einde catalogus

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

4226 Methacrylaathars Wit 100 x 17 cm Om te lijmen  

Voor alle openbare gebouwen 1 tot 5

RAIL «EXTELINE 4GCe/1-5»

Montage op enkele rail, 4 ribben

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

4236

Methacrylaathars

Wit

100 x 22 cm
Om te 
lijmen

 

4237 Grijs Ral 7040  

4298 Granietachtige 
crèmekleur  

4297 Granietachtig grijs  

4296 Granietachtig beige  

4230 Wit Zelflevend  

METAPRIM
Primer 1-component, 
uitsluitend te gebruiken 
met de podotactiele tegels 
en de rail Exteline: op betonnen onder-
grond.  Verbruik: 0,2 tot 0,4 l/m² (rol)  
- 5l vraag naar de technische beschri-
jving.

Referentie Prijs  
excl. btw

4228  

METACOL
Tweecomponenten lijm (zakje om 
op te lossen) enkel compatibel met 
podotactiele tegels en de geleidingsrail EXTELINE. Gebruik:
• Podotactiele tegel EXTELINE: 1 tot 3 kg / tegel
• Geleidingsrail EXTELINE: 0,7 tot 1 kg / strook
•  Gebruiksduur van zodra de pot is geopend: maximum 10-

15 minuten bij 20°C
• Kan 6 maanden worden bewaard in de originele verpak-
king op een plek die wordt beschermd tegen warmte en 
koude
• Oppervlaktetemperatuur tussen 5°C en 35°C
• Hygrometrie <80%
• In gebruik nemen: 30 min bij 20°C
• Pot van 8 kg

raag naar de technische fiche

Referentie Prijs  
excl. btw

4229  

ACTISOL
Activator met behulp van sproeistuk 
500 ml voor die gebieden waar zelfkle-
vende podotactiele rails en tegels wor-
den gelegd.
Aan te brengen net vóór het lijmen 
ALLEEN op beton ondergrond (200-
400 g/m² volgens poreusheid), poreus 
en bedekt natuursteen (200 g/m²). De 
ondergrond ziet er vochtig uit voordat 
de podotactiele elementen worden 
aangebracht.

Referentie Prijs  
excl. btw

14231  

Zelfklevend

p o t o t e
Wit en kleur 0.63
Granita 0.76
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Geleidingsrails - 
Richtingsaanwijzing

GIDSLIJNEN - OM TE LIJMEN/ZELFKLEVENDBINNEN

Montage op enkele rail, 4 ribben 5 
mm

Lineaire geleiding.
Slechtzienden ontdekken de groeven met de voet of met de lange stok door het mo-
nitoren van de rail.
n  pol urethaan  getint in de massa  e i el  anti slip  eer goede weerstand tegen 

scheuren en lage vervuiling. Zelklevende rails.

Geleiding door trillingen.
Hulplijnen voor wegbewijziging. Voornamelijk voor binnen. Om zich met een 
blindenstok in een grote ruimte te kunnen oriënteren, tot receptie en uitgangen.

RAIL «TACTILINE 4GCi/1-2»
Voor alle openbare gebouwen 1 tot 2

RAIL «TACTILINE FCi/3-5»
Voor alle openbare gebouwen 3 tot 5

Conform norm NF P 
98-352

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

4247
Polyurethaan

Zwart Ral 
9004

100 x 22 cm Zelfklevend
 

4249 Grijs Ral 
7040  

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

4255
Rubber

Lichtgrijs
175 x 11 cm

Om te lijmen - 
Oriëntatie hulp-band 

guideline
3 mm

 

4256 Antracietgrijs  

RAIL «TACTILINE 3GCi/1-2»
Voor alle openbare gebouwen 1 tot 2

Montage op dubbele rail, 3 ribben

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

4222
Polyurethaan

Zwart Ral 9004
100 x 17 cm Zelfklevend

 

4224 Grijs Ral 7040  

4227 Wit  

RAIL «TACTILINE 4GCi/3-5»
Voor alle openbare gebouwen 3 tot 5

Montage op enkele rail, 4 ribben 3 
mm
Referentie Materiaal Kleuren Afm. Prijs  

excl. btw

4266
Polyurethaan

Zwart 
Ral 9004

100 x 22 cm Zelfklevend
 

4267 Grijs Ral 
7040  

r o t e
ra a e

r o t e
ra a e

r o t e
ra a e

Zie 
installatieadvies 
op pag. 63
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Geleidingsrails - 
Richtingsaanwijzing

GELEIDINGSSTROKEN - ZELFKLEVEND/OM TE LIJMENBINNEN

«ROM-LINE» STROKEN - COMPOSIET Voor alle openbare 
gebouwen 3 tot 5

Gepatenteerd systeem. Uiterst sterke, onmid-
dellijk en duurzame kleefkracht op alle soorten 
vloeren!
Lineaire geleiding.
Podotactiel samengesteld loopvlak, met glasve-
zel, uiterst bestand tegen:
• slijtage
• aankoeking 
• krassen
• UV-stralen
• chemische middelen 
• slippen
Op vloer te bevestigen met combinatie van kleefmiddelen:
• Kleefband voor onmiddellijke kleefkracht tijdens montage.
• Een speciale epoxy-lijm voor duurzame hechting
• Afmetingen van loopvlak: 286 mm lang x 12 mm breed x  3 mm dik
• Afstand tussen elk loopvlak aangegeven met mal: 
• Laterale afstand hart-tot-hart: 60 mm
• Longitudinale afstand: 14 mm voor het afvoeren van water en vuil tijdens de reiniging 
• 1 lijmpatroon = 150 stroken

TOEBEHOREN VOOR STROKEN ROM-LINE

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

4344 Pak met 10 kartonnen mallen 30 x 
30 cm (voor 3 m)  

4341 Lijmcartridge Epoxy 50ml + 
mondstuk  

4342 Lijmpistool  

4344 4341 4342

«EASYGUIDE-2»  STROKEN
De plaatsingskit bevat 6 sjablonen van transpa-
rant PVC die elk 4 stroken van zelfklevende en 
gegroefde geleiding bevatten, voorgemonteerd. 
Eenvoudige, snelle en betrouwbare plaatsing door 
een enkele persoon, zonder werktuigen en zonder 
lijm.
Afmetingen 1 Balkje: 400 x 25 x dikte 3,5mm
Afmetingen 1 plaat: 425 x 170 mm
Ruimte tussen de balken: 35 mm
Lijm van de nieuwste generatie uitstekend voor 
gladde oppervlakten zoals soepel PVC, linoleum, 
hout, glas, laminaat, natuursteen, marmer. Ook op 
tegels zorgt het voor een perfecte hechting, zelfs zij-
delings op voegen kleiner dan 5 mm
Geschikt voor hoog verkeer: goede mechanische, 
chemische en thermische weerstand.

eerstand tegen wrijving  co ci nt minimum van 
0,45 o t e ete op

4 zelfklevende 
balken in 1 
sjabloon

Plaatsing 
in 10 min 
chrono per 
meter

Voor alle openbare gebouwen 3 tot 5

Referentie Kleuren Verpakking Materiaal Prijs  
excl. btw

4905 Lichtgrijs et a a e p ate a a e   
voor ongeveer 1,80 m routeaanduiding x 4 ribben per aaneenschakeling van plaat-mal. In gespoten polymeer Zelflevend

 

4906 Zwart  

Referentie Kleuren Verpakking Prijs  
excl. btw

4385 Wit Ral 9001
art a tro e
zijnde 3 m x 4 lijnen

 

4386 Antracietgrijs 
Ral 7016  

4387 Blank alu  

Kleefstroken

Trek aan de groene stroken om de 
bescherming van de schuurschijven 
te verwijderen.

Loop erop om de balken  uit te laten  en 
te plakken

Plaats de sjablonen en clips ze
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Geleidingsrails - 
Richtingsaanwijzing

GELEIDEBALKJES: MET BOORGATENBINNEN

lat profiel edoeld als geleidestrook met  o   
ribbels, ook als trapneus. Geschikt voor carborun-
dum-stroken met antislipwerking van 1 mm dik en 
19 mm lang. 

GELEIDERAIL Voor openbare gebouwen 3 tot 5

Laat een afstand van 4 cm tussen de profielen.

30

3

Geboord - Gefreesd

Antislip-carborundumstroken

Referentie Kleuren Breedte Lengte Dikte Prijs  
excl. btw

6971 Zwart

19 mm 18,30 m 1 mm

 

6978 Rood  

6979 Geel  

6989 Fluorescentieverlichting  

GERIBBELD VLAK 24 MM
ulti unctioneel geri eld en ge oord profiel om vast te schroeven  kan 

zowel dienst doen als:
- Geleidingsrail - binnen openbare gebouwen 3 tot 5
- Trapneuzen
 rempelprofiel

BUITEN

Voor openbare 
gebouwen 3 tot 5

Voor openbare 
gebouwen 3 tot 5

Voor openbare gebouwen 1 tot 5

Referentie Materiaal Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

1542
Alu naturel 24 mm

1,00 m Geboord - 
Gefreesd

 

1543 3,00 m  

rofie o er e

Referentie Materiaal Breedte Lengte Presentatie Prijs  
excl. btw

19583 Alu naturel 30 mm 3,00 m Inleg 19 mm apart 
bestellen

Geboord 
- 

Gefreesd
 

TOEBEHOREN VOOR ‘GERIBBELDE GELEIDINGSPLAAT’

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

15423 Set van 4 
plaatsingsborstels.

Vergemakkelijkt de plaatsing 
van geribbelde platen in hun 

functie van geleidingsrail 
(tot 4 profielen breed). Zorgt 

voor het plaatsen van de 
profielen en de creatie van 
genormaliseerde ruimtes.

 

Buiten

RAPINOX
oestvrijstalen profiel  van onderen geponst  waardoor ruwe gaten met 

een buitengewone antislip-werking Onstaan. Klasse R12

Referentie Materiaal Lengte Breedte Prijs  
excl. btw

1775 RVS 2,50 m 25 mm Geboord - 
Gefreesd  

GERIBBELD VLAK 40 MM
eri eld en voorge oord multi unctioneel profiel dat dienst kan doen als 

•  Geleidingsrail voor binnen - openbare ruimten die toegankelijk zijn voor 
publiek

• Trapneus binnen en buiten
• Antislip op doorgang van metaal, hout of samenstellingen
 rempelprofiel

Gefreesde voorgeboorde gaten ø 5 mm 4,5

40

26

Referentie Materiaal Lengte Breedte Prijs  
excl. btw

1502 Alu naturel
2,00 m 40 mm Geboord - 

Gefreesd
 

1503 Alu Zwart  

Op aanvraag: 
• tijdsduur gemiddeld  
3 weken 
• minimum van de 
bestelling 
(Ref. 4910/ 4911/ 4912)

“METALINE” STRIPPEN
Inox strippen:
•  om af te dichten voor buiten openbare  

ruimten die toegankelijk zijn voor publiek 1 tot 5
•  zelfklevend voor binnen openbare ruimten die 

toegankelijk zijn voor publiek 1 tot 2 / 3 tot 5
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Richtingsaanwijzing
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Podotactiele tegels

SELECTIEGIDS

SELECTIEGIDS VOOR PODOTACTIELE TEGELS

Plaats Type ERP Product Plaatsing Materiaal

1 tot 5
EXTELINE TE LIJMEN

ZELFKLEVEND METHACRYLAAT p. 61

DALUM GEBOORD OM TE 
SCHROEVEN

ALUMINIUM 
MASSIEF p. 65

BUITEN

Plaats Type ERP Product Plaatsing Materiaal

ERP 1 tot 5

ACCESSDAL
ZELFKLEVEND

TE LIJMEN POLYURETHAAN p. 63

TE LIJMEN RUBBER p. 62

PASTILINE TE VERLIJMEN -  
WARM LASSEN PVC p

DALUM A GRIPS TE LIJMEN GERIBBELD BLANK  
ALUMINIUM p. 65

DALINOX GEBOORD OM TE 
SCHROEVEN GEBORSTELD RVS p

DALUM TRAANPLAAT GEBOORD OM TE 
SCHROEVEN

ALUMINIUM 
MASSIEF p. 65

BINNEN

Conform de normen  
NF P98-351 en NF P98-352

Te plaatsen op 0.5 m 
van de trede.
Mogelijk op 0.28 m 
indien de configuratie 
van de trap het niet 
toelaat.
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Podotactiele tegels

WitGranietachtige 
crèmekleur

TEGELS METHACRYLAATBUITEN

PODOTACTIELE TEGELS «EXTELINE»

Tactiele en visuele voorziening, om blinde en slechtziende personen 
te waarschuwen voor een naderend gevaar op hun weg, zoals:  
• straatovergangen  
• rand van treinperrons  
• bushaltes  
• trappen buiten... 
De tegel is vervaardigd uit methacrylaathars en uiterst soepel, vergeelt 
niet door uv, is uiterst scheurbestendig, uitstekend antislip (zelfs nat) 
en vuilwerend. 
Gewicht 1,8 kg. Wordt verlijmd met mta-lijm (methacrylaat). Voor 
betonnen en asfalt ondergrond een hechtingsprimer (methacrylaat) 
aanbrengen. Goed afplakken onder de schakelaars.
Zelfklevend : de tegel is ook beschikbaar zelfklevend. Voor betonnen 
en asfalt ondergrond , de activatot ACTISOL ref 14231 sproeien net 
voor de plaatsing van de zelfklevende tegel

Wit

Geel Grijs Grijs graniet Beige graniet

Aanbrengen van de tegelAanbrengen van de activatorZelfklevende tegel

600 mm

820 mm

Voir quantités mini dans le tarif numérique en fin de catalogue

Conform met standaardnorm 
N FP 98-351

Referentie Materiaal Afm. Kleuren Dikte Prijs  
excl. btw

4220

Méthacrylate

820 x 400 mm
Wit

7 mm
Om te 
lijmen

 

4219 Geel RAL 1023  

4218 Grijs Ral 7040  

4206

600 x 400 mm

Wit  

4209 Granietachtige 
crèmekleur  

4207 Grijs graniet  

4208 Beige graniet  

4205 820 x 400 mm Wit Zelflevend  

METAPRIM
Primer 1-component, 
uitsluitend te gebruiken 
met de podotactiele tegels 
en de rail Exteline: op betonnen onder-
grond.  Verbruik: 0,2 tot 0,4 l/m² (rol)  
- 5l vraag naar de technische beschrijving.

Referentie Prijs  
excl. btw

4228  

METACOL
Tweecomponenten lijm (zakje om op te 
lossen) enkel compatibel met podotactie-
le tegels en de geleidingsrail EXTELINE. Gebruik:
• Podotactiele tegel EXTELINE: 1 tot 3 kg / tegel
• Geleidingsrail EXTELINE: 0,7 tot 1 kg / strook
•  Gebruiksduur van zodra de pot is geopend: maximum 

10-15 minuten bij 20°C
•  Kan 6 maanden worden bewaard in de originele verpakking 

op een plek die wordt beschermd tegen warmte en koude
• Oppervlaktetemperatuur tussen 5°C en 35°C
• Hygrometrie <80%
• In gebruik nemen: 30 min bij 20°C
• Pot van 8 kg

raag naar de technische fiche

Referentie Prijs  
excl. btw

4229  

ACTISOL
Activator met behulp van sproeistuk 
500 ml voor die gebieden waar zelfkle-
vende podotactiele rails en tegels wor-
den gelegd.
Aan te brengen net vóór het lijmen 
ALLEEN op beton ondergrond (200-
400g/m² volgens poreusheid), poreus 
en bedekt natuursteen  (200 g/m²). De 
ondergrond ziet er vochtig uit voordat 
de podotactiele elementen worden 
aangebracht.

Referentie Prijs  
excl. btw

14231  

p o t o t e
Wit en kleur 0.63
Granita 0.76
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Podotactiele tegels

TEGELS RUBBERBINNEN

PODOTACTIELE TEGELS «TACTIDAL» De romus-vloerplaten zijn vloerdelen, die waarschuwen voor de 
aanwezigheid van obstakels en hindernissen zoals bijvoorbeeld een 
trap, een oversteekplaats of andere mogelijk gevaarlijke situaties.

Wit

800 mm

420 mm

2 mm

5 mm

20 mm

3 mm

• niet-afbreekbare producten, die bestendig zijn tegen schimmels 
en micro-organismen.  • antislipproducten, resistent, en gemak-
kelijk toe te passen   do e resonantie van een lindenstok op het 
materiaal, dat contrasteert met de vloer.  • afgeschuinde randen. 
• geschikt voor vloerverwarming  • gewicht 1,5 kg / tegel • Goed 
afplakken onder de schakelaars.

DonkergrijsZwart

er et t ee o po e te po ret aa t pe o t o et roo

* Toegang van personen met visuele handicap of met beperkte 
mobiliteit tot openbare gebouwen

Boven aan de trap en over de hele lengte van de trap moet een vloerbekleding 
zijn aangebracht of op 50 cm van de eerste trede een inrichting om met een 
visueel en tactiel contrast de aandacht te vestigen op de trede.

WETTELIJKE VEREISTEN *

Lichtgrijs

Conform norm  
N FP 98-351

Grote duurzaamheid (net 
zoals autobanden)

Referentie Materiaal Afm. Kleuren Dikte Prijs  
excl. btw

4250

Natuurrubber 800 x 420 mm

Wit

7 mm Om te 
lijmen

 

4251 Lichtgrijs  

4252 Donkergrijs  

4254 Zwart  

ROMTACK SPECIAAL VOOR 
RUBBEREN VLOEREN
Voor het lijmen van rubberen 
vloeren, waaronder podotactie-
le TACTIDAL-tegels. Afmetingen: 
240 mm x 50 m.

Referentie Prijs  
excl. btw

98275  

ROMTACK ZELFKLEVENDE 
PLAAT
Op maat gesneden tape. Voor het lijmen van 
podotactiele TACTIDAL-tegels. Afm: 798 x 416 
mm. Set van 6 platen.

Drooglijm

Referentie Verpakking Prijs  
excl. btw

198277 De plaat  

PLAATSING 

=> VOOR HET LEGGEN MOET de vloer volkomen schoon, 
droog en vlak zijn. Wanneer meerdere banden of vloerplaten 
achter elkaar aangebracht worden, moeten de kanten 1 tot 2 

mm uit elkaar liggen.  
=> WIJ RADEN aan, na het verleggen, een polymerische was 

aan te brengen, die bij het drogen een glanzende bescher-
mende antisliplaag vormt en uiterst vuilbestendig is.
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Podotactiele tegels

TEGELS POLYURETHAANBINNEN

PODOTACTIELE TEGELS «ACCESSDAL»

Podotactiele tegels uit polyurethaanhars.  Massief gekleurd, 
zorgt het voor een gekleurde en voelbare markering op de vloer, 
dat bestemd is om blinden en slechtzienden te waarschuwen.  

ra a e  
• soepel Gemakkelijk te verleggen. 
 el evend  om te lijmen

• goede scheurbestendigheid 
• antislip. 
• geringe vervuiling. 
• afgeschuinde randen
• p o t

Zorg ervoor dat vóór het vastplakken: • de vloer 
droog, schoon en stof-, grind-, vet- en olievrij is (doe 
dit anders alsnog met aceton). • de vloer perfect 
glad is (bij tegels de voegen egaliseren) Op cement 
of dergelijke wordt aanbevolen vooraf een klassieke 
hechtingsprimer voor vloerbekledingen aan te 
brengen. Na het plakken aandrukken en controle-
ren of de randen goed aan de ondergrond vastplak-
ken. Goed afplakken onder de schakelaars.
In het geval dat de vloer vaker wordt gereinigd 
met water of monoborstel vloerreinigingsma-
chines, volstaat het om rondom de strook een 
ongekleurde dichtingsstrip van het type BOSTIK 
MSP 106 aan te brengen om te voorkomen dat 
er water binnendringt onder de strook. Deze zou 
daardoor namelijk na verloop van tijd kunnen los-
laten.

Zwart

Zwart

Donkergrijs Lichtgrijs Wit Geel Rood Beige

1400 x 400 mm

820 mm

Lichtgrijs

600 mm

KLEEFBAAR 
•  Zelfklevende tegels 
-  Eenvoudig te installeren, geschikt 

voor op: 
• Tegels 
• Harsvloer 
• PVC-vloeren 
 en eton 

• Parket, laminaat • Epoxyverf   
• Kleefbare tegels: te lijmen met 
twee-componenten polyurethaanlijm 
(type BOSTIK PU 505) of drooglijm.

Conform norm N 
FP 98-351

Zelfklevende of 
Niet-klevende

Tip

Fotoluminescerend

Speciale bestelling: minimale hoeveelheid van 4

Referentie Materiaal Afm. Kleuren Dikte Prijs  
excl. btw

4480

Polyurethaan

600 x 400 mm

Zwart Ral 9004

7 mm

Niet-klevend

 

4481 Donkergrijs Ral 7015  

4482 Lichtgrijs Ral 7040  

4483 Wit Ral 9016  

4484 Fotoluminescerend*  

4446

820 x 400 mm

Zwart Ral 9004  

4447 Donkergrijs Ral 7015  

4448 Lichtgrijs Ral 7040  

4449 Wit Ral 9016  

4440

820 x 400 mm

Zwart Ral 9004

Zelfklevend

 

4441 Donkergrijs Ral 7015  

4442 Lichtgrijs Ral 7040  

4443 Wit Ral 9016  

4444 Geel Ral 1023  

4445 Rood Ral 3020  

4322

1400 x 400 mm

Zwart Ral 9004  

4324 Donkergrijs Ral 7015  

4321 Lichtgrijs Ral 7040  

4323 Wit Ral 9016  

4320 Beige Ral 1015  
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Podotactiele tegels

TEGELS PVCBINNEN

PODOTACTIELE TEGELS «PASTILINE»

Podotactiele tegels met stippen, om een visueel 
En tactiel contrast met de vloer te creëren.  
• afgestemd op niet- of slechtziende personen.  
• hoge weerstand tegen slijtage en vuur.  
• behandeld oppervlak zorgt voor extra bescherming, schim-
melwerend en bacteriewerend.  
• totale dikte 3,5 mm.  
• slijtlaag 1,2 mm.  
• kan zowel koud als warm worden gelast.  
• afgeronde kanten.  
• gewicht: 1,5 kg per tegel.

ra a e

Donkergrijs
Lichtgrijs

Geel

Conform rondschrijven 
DGHUC 2007-53

Inbouwbaar en 
warm lasbaar

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

4300
Zacht PVC

Donkergrijs
1350 x 400 mm 3,5 mm Om te 

lijmen

 

4301 Lichtgrijs  

4302 Geel  

PODOTACTIELE TEGELS «DALINOX»

600

407

600 mm

982

407

982 mm

Conform norm N  
FP 98-351

Met 
antislipgrips

Binnengebruik

Referentie Aspect Verpakking Ø x L Type Prijs  
excl. btw

94139 RVS 316 Doos van 200 
schroeven 3,5 x 35 mm Kruisvormig  

Referentie Materiaal Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

14214 Geborsteld  
RVS 304

982 x 407 mm
7 mm Te 

schroeven
 

14213 600 x 407 mm  

METALEN TEGELSBINNEN

Tactiele en visuele voorziening, die bestemd is om blinden 
en slechtzienden te waarschuwen voor een dreigend ge-
vaar op hun weg.
Esthetische tegel in geborsteld roestvrij staal 304, plaat-
dikte 1,5 mm, korrel 220 antislip. De tegel moet, behalve 
met schroeven, ook bevestigd worden door in zigzag polyu-
rethaan lijmstroken aan te brengen om zo de «klikklak» 
geluiden te dempen, die ontstaan wanneer men op de te-
gel loopt. Voorgeboorde-gefreesde gaten van Ø 3,5 mm 
voor de bevestiging met 35 mm roestvrij stalen schroeven, 
die niet worden meegeleverd.
Gewicht: 6,5 kg
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Podotactiele tegels

Binnen

PODOTACTIELE TEGELS «DALUM»

Tactiele en visuele voorziening, die bestemd is om blinden 
en slechtzienden te waarschuwen voor een dreigend ge-
vaar op hun weg.Uiterst Esthetische tegel uit geperste, ge-
ribbelde, blank aluminium plaat 1,5 mm, met rijstkorrel-re-
liëf, waardoor hij zeer goede antislip-eigenschappen heeft.   
Geboorde tegel. Bevestiging met ø 3,5 x 35 mm roestvrij 
stalen schroeven (niet meegeleverd).
Gewicht: ongeveer 2 kg.

Geribbeld 
blank 
aluminium 600

407

600 mm

800 mm

982

407

982 mm

982

407

982 mm

Conform norm N 
FP 98-351

Buiten / Binnen 
Absoluut antislip!

Esthetisch 
Met 
antislipgrips

Referentie Aspect Verpakking Ø x L Type Prijs  
excl. btw

94139 RVS 316 Doos van 200 
schroeven 3,5 x 35 mm Kruisvormig  

Referentie Materiaal Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

4217 Geribbeld blank 
aluminium

982 x 407 mm
7 mm Om vast te 

schroeven
 

4203 600 x 407 mm  

METALEN TEGELS

«DALUM» - TRAANPLAAT

«DALUM» - A GRIPS

Alu naturel

Alu goud

Alu zwart

Blank alu

Referentie Materiaal Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

4305 Alu naturel
800 x 420 mm

7 mm
Om te lijmen

 

4306 Alu goud  

4307 Alu zwart  

14204 Blank aluminium 982 x 407 mm Om vast te 
schroeven  
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Podotactiele spijkers

SELECTIEGIDS

SELECTIEGIDS VOOR PODOTACTIELE SPIJKERS

Plaats TYPE ERP Soorten 
vloeren BEVESTIGING PRODUCT

Bestand 
tegen 

verkeer

Eenvou-
dig en 
snel te 

plaatsen

Onmidde-
lijk open 

voor
verkeer

1 tot 5

ASFALT BOORGATEN + CHEMISCHE
VERZEGELING METACLOU +++++ + NEEN p. 67

MARMER-
GRANIET-

BETON

BOORGATEN + BEVESTIGNG  
MET PLUG

METACLOU  
+ PLUG +++++ + JA p. 67

HOUT BOORGATEN + NEOPREENLIJM METACLOU +++++ + NEEN p. 67

ALLE 
SOORTEN
VLOEREN

BOORGATEN + BEVESTIGING 
DOOR SLAGEN MET HAMER POLYCLOU ++++ ++ JA p. 68

BUITEN

Plaats TYPE 
ERP Soorten vloeren BEVESTIGING PRODUCT MATERIAAL

Bestand 
tegen 

verkeer

Eenvou-
dig en 
snel te 

plaatsen

Onmidde-
lijk open 

voor
verkeer

1 tot 5 GLAD

ALLE

VOORBEREI-
DING + LIJM 

VOLGENS ON-
DERGROND

ROM PLOT METALEN +++ 30 mn NEEN p. 69

ALLE BEHALVE 
TAPIJT ZELFKLEVEND

ROM.DOT METALEN
COMPOSIETEN +++++ 30 mn JA p. 70

ROM PLOT METALEN ++++ 15 mn JA p. 67

EASYPLOT METALEN
COMPOSIETEN ++++ 7mn JA p. 70

ALLE  
+ SPECIAAL 

TAPIJT

BOORGATEN 
, SCHROEVEN 
MET SPIJKERS

ROM PLOT METALEN +++++ 30 mn JA p. 68

Conform de normen  
NF P98-351

BINNEN

AANTAL SPIJKERS VOOR 1 LM
Breedte 40 cm  149 spijkers
Breedte 60 cm  216 spijkers
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Podotactiele spijkers

Referentie Materiaal Verpakking Beschrijving Prijs  
excl. btw

4360 RVS-304 

Pak met 200 
spijkers. Voor 

ongeveer 1,30 m x 
0,40 m

Voor ongeveer 1,30 m x 0,40 m. Standaard kop met visgraatpatroon, antislip Ø 25 mm, 
totale hoogte 20 mm. r o t op o t e oer  (vereiste waarde 

minstens 0,25). Gaten Ø 10 mm (ref 4366) en boor Ø 10 mm (ref 4368).

Om 
vast te 
zetten

 

METALEN SPIJKERS - OM VAST TE ZETTENBUITEN

«METACLOU» PODOTACTIELE MET 
CHEVRON-RELIEF

Met plug

Podotactiele A2-304 roestvrijstalen spijkers, die zowel buiten 
als binnen kunnen worden toegepast. Het wordt aangera-
den, een boorsjabloon te gebruiken, waardoor de tijd voor 
het aanbrengen gereduceerd en het aanbrengen genor-
maliseerd wordt. Afhankelijk van de aard van de vloer zijn 
twee aanbrengtypes mogelijk: 
•  op harde vloeren (graniet, marmer, beton...)  Aanbren-

gen van de spijker met plug ref 4362.  Boren van de onder-
grond met een betonboor ø 11 mm tot op 30 mm diepte. 
Doe de plug op de spijker en sla ze met een rubberhamer 
in de vloer. 

•  op halfharde vloeren (asfalt, wasbeton) aanbrengen van de spijker zonder plug.  Boren met 
een ø 10 mm betonboor tot op een diepte van 25 mm. Gebruik een twee componenten-veranke-
ringshars en steek daarna de spijker erin. 

•  in hout, de spijker zonder plug aanbrengen. Gebruik een neopreenlijm voor hout/metaal voor 
buitengebruik, en steek dan de spijker erin.

Zonder plug
Chemische verankering 
of met plug

«METACLOU» GERIBDE RVS SPIJKER

RVS 304 MessingVerzinkt staal zilverRVS 316 Verzinkt staal zwart

TOEBEHOREN VOOR METACLOU
Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  

excl. btw

4366 Metalen boormal Ø 10 mm Voor spijkers met harsverzegeling. Afm: 600 x 420 mm.  

4367 Metalen boormal Ø 11 mm Voor spijkers met plug. Afm. 600 x 420 mm.  

4368 Boor Ø 10 mm x 160 mm  

4369 Boor Ø 11 mm x 160 mm  

4362 Pak met 200 pluggen /4360
Speciale polyamidepluggen PA6, speciaal voor 

buitentoepassing. Apart bestellen. gebruik Boormal Uit 
metaal e drill Ø 11 mm (ref 4367 et 4369).

 

4359 Pak met 216 pluggen /4351-4352-4354-
4355-4357

Speciale polyamidepluggen PA6, speciaal voor 
buitentoepassing. Apart bestellen. gebruik Boormal Uit 

metaal e drill Ø 10 mm (ref 4366 et 4368).
 

93017 Chemische verzegeling U moet met ongeveer 1 cartouche voor 200 gaten rekenen.  

93057 Kitpistool  

420

600

4366
4367

93017
93057

In overeenstemming 
met norm NF P 98-351

Referentie Materiaal Verpakking Beschrijving Prijs  
excl. btw

4355 RVS 304 

Partij van 216 
spijkers. Voor 

ongeveer 1,40 m 
x 0,40 m / 1 m x 

0,60 m

Spijker, roestvrij staal A2-304, voor een maximale bescherming tegen corrosie.

Om vast 
te zetten

 

4354 RVS 316 Spijker, roestvrij staal A4-316, voor een maximale bescherming tegen corrosie. Onder 
anderen aanbevolen in de nabijheid van de zee en in kuststreken.  

4351 Verzinkt staal zilver Economische en polyvalente spijker uit gegalvaniseerd staal, met een goede bescherming 
tegen corrosie (400 uur rode roest bij de BS-test).  

4352 Verzinkt staal 
zwart 

Economische en polyvalente spijker uit gegalvaniseerd staal, met een goede bescherming 
tegen corrosie. De zwarte galvanisatie verleent een «verouderd» en tijdloos aspect.  

4357 Messing Wordt met verloop van tijd grijsgroen en past perfect in historische gebouwen 
(kerken, kastelen...)  

Podotactiele spijkers om te verzegelen, voor gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis. 
Er wordt aangeraden om een boorsjabloon te gebruiken, dit vermindert de plaatsingstijd en zorgt voor een genor-
maliseerde plaatsing. 
Twee soorten plaatsing mogelijk afhankelijk van de ondergrond:
• Op harde ondergrond (graniet, marmer, beton...) 
Plaatsen van een spijker met plug ref. 4359. 
Doorboren van de ondergrond met een betonboor Ø 10 mm met een diepte van 30 mm. Plaatsen van de plug op 
de nagel en deze vastzetten door te kloppen met een rubberen hamer. 
• Op half-consistente ondergronden (bekleed, gedeactiveerd beton) 
Plaatsen van een spijker zonder plug. 
Doorboren van de ondergrond met een betonboor Ø 10 mm met een diepte van 25 mm. Gebruik van een twee-
componenten hars voor verzegeling en vervolgens de spijker vastmaken. 
• Op hout 
plaatsen van een spijker zonder plug. 
Gebruik van een neopreenlijm voor hout - metaal voor gebruik binnens- en buitenshuis, vervolgens de spijker vastzetten.

Met plug

Chemische bevestiging 
of met plug

oe e t a t a e
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Een nieuw concept van een klinkspijker om in te kloppen in geïnjec-
teerd techno-polymeer voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. 
Technische oplossing met een vleugelachtig ontwerp dat al 
vele jaren werd getest en goedgekeurd in nagels met vleugels… 

rg stevige mechanische fi atie  onder chemische ver egeling  op alle 
ondergronden: 
• harde ondergronden (graniet, marmer, beton)
• half-consistente ondergronden (gedeactiveerd, bekleed beton)
• hout en tegels
Vereenvoudigt het werk van de plaatser (geen beheer van het verbruiks-
goed “chemische verzegeling”) & gegarandeerd contrast!
•  Diameter van het boren 11/12 mm, accepteert een variatie tussen 11 en 

13 mm met dit ontwerp met vleugels. Gebruik het boorsjabloon ref. 4367 
en de boor ref. 4369. 

• Boordiepte: 28-30 mm
•  Erg goede hechting in UV en duurzaamheid van het contrast (rechtstreeks 

getint in de polymeermassa)
•  Uitstekend bestand tegen schokken: intacte verbinding na 1 miljoen 

schokken
• Plaatsing zowel binnenshuis als buitenshuis
•  Bestaat ook in een roestvrij stalen afwerking met zwarte polymeer omra-

ming
•  In de zomer wordt de warmte niet opgeslagen en dat voorkomt brand-

wonden aan de poten van blindengeleidehonden.
• Zichtbare kant: Ø 25 mm x Dikte. 5 mm

SPIJKERS «POLYCLOU»

Met groeven - blank alu Met groeven - Alu zwart

Met groeven - RVS Met groeven - messing

Referentie Kleuren Verpakking Materiaal Prijs  
excl. btw

4435 Zwart Kit 250 spijkers. ø 25 mm x 
dikte 5 mm. Voor ongeveer 
1,65 m x 0,40 m of 1,30 m x 

0,60 m

In 
gespoten 
polymeer

om op te 
slaan

 

4436 Lichtgrijs  

SPIJKERS “ROM.PLOT”
Metalen spijkers uit verschillende metaal-
soorten, voor een esthetische afwerking bij de 
installatie van waarschuwingsstroken voor blin-
den en slechtzienden. Ø 25 mm x Dikte. 5 mm 

leine ri els voor etere slipweerstand  o -
ciënt SRT 0,39.

pijkers met gaten voor een optimale fi atie  in het 
bijzonder voor matten waarvoor spijkers met klee-
fringen of spijkers om te lijmen niet geschikt zijn. 
Gebruik het sjabloon ref. 4374 met gaten met Ø 
5 mm. Geleverd met schroeven zonder pluggen.

Referentie Verpakking Materiaal Prijs  
excl. btw

4376
Zakje van 50 spijkers. 
Ø 25 mm x 5 mm. 150 
spijkers voor ongeveer  

1 m x 0,40 m.

Blank alu - Met 
groeven

Geboord. Geleverd met een 
schroef in een aangepaste 

kleur.

 

4377 Alu zwart -  Met 
groeven  

4379 RVS - Met groeven  

4378 Messing - Met 
groeven  

Vastzetten zonder 
chemische verzegeling

SPIJKERS OM TE SCHROEVENBINNEN

SPIJKERS OM OP TE SLAANBUITEN

Zwart Lichtgrijs

TOEBEHOREN VOOR ROM.PLOT

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

4374
Metalen boormal  

Ø 6 mm
Afm: 600 x 400 mm.

 

TOEBEHOREN VOOR «POLYCLOU»

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

4367 Metalen boormal  
Ø 11 mm

Voor spijkers met plug. 
Afm. 600 x 420 mm.  

4369 Boor Ø 11 mm x 
160 mm  

50420

600

video
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SPIJKERS OM TE LIJMEN/ ZELFKLEVENDBINNEN

SPIJKERS «ROM.PLOT» Verlijmbare metalen spijkers uit verschillende metaalsoorten, voor een esthetische afwerking bij de installatie van waar-
schuwingsstroken voor blinden en slechtzienden.  Ø 25 mm. Hoogte: 5 mm.

Met groeven - blank alu Glad - blank alu Met groeven - alu naturel

Glad - Alu zwart Met groeven - messing Met groeven - RVS

> e onde g ond oo e eiden  
De ondergrond moet onbeschadigd, droog en stofvrij zijn. 
Op te gladde ondergronden blijft de lijm mogelijk niet goed 
kleven en moet extra grip worden voorzien.  Nadat u de 
mallen geplaatst en met tape op 50 cm van de trede op de 
vloer bevestigd hebt, moet u de vloer onder de spijkers schu-
ren.
Op harde vloeren (steen, marmer, tegels, graniet,...) een dia-
mantboor op een elektrische schroevendraaier gebruiken.
Op andere ondergronden (hout, laminaat, soepele onder-
gronden, beton, verf) een schuurmachine ref. 95802 ge-
bruiken.
Vervolgens, in beide gevallen, goed het stof wegzuigen.  

Conform norm NF  
P 98-351

TOEBEHOREN VOOR ROM.PLOT

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

4398 PVC sjabloon 225 x 420 mm minimum van 4  

4397 Tweecomponenten methacrylaatlijm 50 ml 300 - 500 spijkers  

4389 Tweecomponenten-epoxylijm 50 ml 200 tot 300 spijkers  

4388 Tweecomponenten-polyurethaanlijm 50 ml 200 tot 300 spijkers  

4342 Lijmpistool  

93021 MS-polymeer-kit «MS Express» 290 ml 1000 spijkers  

95802 Vijlschaafmachine 400W - 300 à 1700m/min - Werkt met schuurstroken van 
13x457mm- Inclusief 10 stroken. Gewicht: 2,8 kg  

95803 Set van 3 schuurbanden 13 x 457 mm - Korrel 60  

95804 Diamantboor Ø 8 mm  

4398 4397

4389
4388

4342 95802

95803 95804

Ondergronden ALUMINIUM 
SPIJKER

ROESTVRIJSTALEN 
SPIJKER

SPIJKER IN 
MESSING

SPIJKER IN 
GEKLEURD ALU

TEGELS RUW 
HOUT VERNIST 

HOUT LAMINAAT 
MARMER PVC

Methacrylaat Methacrylaat Epoxy Epoxy

BETON Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan
TAPIJT GLAS MS-polymeer MS-polymeer MS-polymeer MS-polymeer

> ij aan engen  
Het type lijm dat moet worden gebruikt is afhankelijk van de ondergrond 
en de spijker.

Een bolletje lijm ter grootte van een kersen-
pit aanbrengen.
Bevestig de spijkers door stevig te drukken.

Verwijder de mallen en 
laat de lijm harden. Gemid-
delde hardingstijd van lijm:
Methacrylaat: 5-10 min, 
droog in 20 min, 
epoxy: 30 min, 
polyurethaan: 40 min, 
MS-polyMeer: 8 uur

Spijker met kleefring. 
Zeer sterk klevend, te gebruiken bij 
gladde bekleding zoals soepel PVC, 
linoleum, hout, glas, laminaat, 
marmer, tegels (vermijden van 
zodra de voegen groter zijn 
dan 3mm). Controleer of de 
ondergrond schoon, droog, vrij 
van stof en ontvet met aceton is. 
Geleverd in een doos van 150 
spijkers (3 platen met 50 spijkers).

Spijkers om te lijmen. 
Gleuf onder contactplaatje 
garandeert perfecte verlijming. 
Vooraf schuren van de drager 
verplicht. Geleverd in een doos van 
50 spijkers.

Referentie Materiaal Verpakking Prijs  
excl. btw

4490

Zelflevend

Blank alu - Met groeven

Zakje van 150 spijkers  
(3 x 50 spikjers). 150 spijkers  
voor ongeveer 1 m x 0,40 m.

 

4492 Messing - Met groeven  

4495 Blank alu - Glad  

4496 RVS - Met groeven  

4494 Zwart alu - Glad  

Referentie Materiaal Verpakking Prijs  
excl. btw

4390

Om te 
lijmen

Blank alu - Met groeven Zakje van 50 spijkers.  
150 spijkers voor ongeveer  

1 m x 0,40 m.

 

4395 Blank alu - Glad  

4391 Alu naturel - Met groeven  

4394 Alu zwart -  Glad  

4392 Messing - Met groeven  

4396 RVS - Met groeven  

Niet aanbevolen 
voor doorgangen 
met veel en 
intensief verkeer

video

Op aanvraag/neem contact met 
ons op voor meer informatie:
• tijdsduur gemiddeld 3 weken
• minimum van de bestelling 
(Ref. 4381)

INOX DIAMANT SPIJKER
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SPIJKERS OM TE LIJMEN/ ZELFKLEVENDBINNEN

SPIJKERS «ROM.DOT»

Wit Ral 9001 Antracietgrijs Ral 7016 Lichtgrijs RAL 7042 RVS Blank aluminium glad

Voor alle 
ondergronden

Uiterst 
verkeersbestendig

Onmiddellijk 
begaanbaar

Referentie Materiaal Verpakking Prijs  
excl. btw

4335 Wit Ral 9001

Kit 180 spijkers  Zelfklevend. 
ø 25 mm x dikte 5 mm. Voor 

ongeveer 1,20 m x 0,40 m
Om te lijmen

 

4336 Antracietgrijs Ral 7016  

4337 Lichtgrijs RAL 7042  

4338 RVS  

4339 Blank aluminium glad  

Bestaande uit:  
• 180 zelfklevende 
spijkers  

«ROM.DOT» COMPLETE KIT 1,20 M X 0,40 M • 1 lijmcartridge + 1 
mondstuk  (hoeveel-
heid t/m 360 spijkers).

• 1 doseerpistool  • 4 in elkaar passende 
sjablonen  40 x 30 cm 
(120 cm breed)

Referentie Materiaal Prijs  
excl. btw

4330 Wit Ral 9001  

4331 Antracietgrijs Ral 7016  

Voor op parket

Voor op soepele vloeren Voor op tegelvloer

TOEBEHOREN VOOR ROM.DOT

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

4341 Lijmcartridge 50ml + mondstuk  

4343 Set van 5 reserveuiteinden  

4340 Set van 4 kartonnen mallen  

4342 Lijmpistool  
4341 4340

4342

Stevig op de spijkers drukken Onmiddellijk berijdbaar

Lijm aanbrengen

Zelfklevende spijkers 
aanbrengen

Ontvetten De boormallen plaatsen

• duurzame spijker, versterkt met glasvezel 
Uiterst slijtage-, kras- en stootbestendig. Bestand tegen UV-straling 
en chemische sto en  

t p eer ta at ra a e
Gepatenteerde spijkervorm en dubbel lijmsysteem  

GEPATENTEERD SYSTEEM 
Uiterst sterke, onmiddellijk en duurzame kleefkracht op alle soorten 

vloeren! 

2

1

• een zelfklevende ring die 
onmiddellijk kleeft 

• een speciale samengestelde lijm die zorgt 
voor een meer duurzame kleefkracht
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De EASYPLOT-spijker maakt het werk van de vloerlegger gemakkelijker want de  
spijkers worden op dezelfde manier aangebracht als die van een podotactiele tegel! 
Er zijn reeds 32 zelfklevende spijkers voorgemonteerd op een mal van  
300 x 300 mm zodat de 32 contactplaatjes tegelijk kunnen worden geplaatst.  
 

en o dig doel e end en e o aa
• Snel aan te brengen: met één persoon in minder dan 10 min per lopende meter
•  Zonder lijm: geen lijmpistool, lijmkoker en mengapparaat nodig (milieuvriende-

lijk procedé, genereert geen afval)
•  Zonder boren (ondergrond blijft intact, geen stof), zonder lawaai, zonder over-

last voor voorbijgangers tijdens de werkzaamheden.

SPIJKERS - ZELFKLEVENDBINNEN

De onderkant van het contactplaatje is voorzien van 
een kleefschijfje van de nieuwste generatie voor 
een snelle en langdurige bevestiging. • Diameter 25 
mm, hoogte 5 mm, antislip oppervlak met groeven.

SPIJKERS EASYPLOT

1 zwarte plaat: 
420 x 225 mm

> oo ge ik binnenshuis Uitstekend voor gladde oppervlakken zoals soepele pvc, 
linoleum, hout, glas, laminaat, natuursteen, marmer. Goede hechting op tegelvloer, maar niet gebruiken 
wanneer de voegen breder zijn dan 3 mm Geschikt voor zwaar verkeer: hechting zeer schokbestendig 
onveranderd na  miljoen schokken  ntislip eigenschap  min  co    e ete o

1 lichtgrijze plaat: 
420 x 225 mm

1. De mallen plaatsen en 
aan elkaar vastklikken 
(inkeping voorzien op 
transparante mal)

Conform norm NF P 
98-351 Op één plaat 32 spijkers Zelfklevend

Plaatsing in 
7 min chrono 
per meter

Zwart Lichtgrijs

Gemengd RVS Blank alu

Referentie Kleuren Materiaal Verpakking Afm. Prijs  
excl. btw

4286 Zwart In gespoten polymeer.
Bfl-s1

Partij van 165 spijkers (5 
platen van 33 spijkers) 

voor ongeveer 1,10 m x 0,40 
m. Ø 25 mm x dikte 5 mm. 1 

plaat: 420 x 225 mm

420 x 225 mm Zelflevend

 

4285 Lichtgrijs  

4287 Gemengd 
RVS

Basis van gespoten 
polymeer met een 

capsule van ingegoten 
alumunium, voor 

een dubbel contrast. 
Tweekleurig

 

4281 Blank alu Blank alu  

video

2. Aan de groene stroken 
trekken om de bescher-
ming van het tape van elke 
spijker te verwijderen.

3. Op de vloer plak-
ken met de hiervoor 
bestemde tape op 
de mal.

4. Erop lopen zodat de 
spijkers door de mal 
heenkomen.
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BORDEN IN BRAILLE

De Franse gehandicaptenwet van juli 2014 en de norm AFNOR BP P96-104 bieden oplossingen voor duidelijke signalisatie in openbare en private gebouwen. 
Deze signalisatie is bestemd voor alle gehandicapten en bestaat met name uit platen met tekst of pictogrammen in reliëf en braille om volwaardige 
toegankelijkheid, autonomie en participatie van slechtzienden mogelijk te maken, in overeenstemming met wet 2014-789: braille voor blinden, reliëf en 
kleurcontrast voor slechtzienden.
Om aan de normen te voldoen, moeten de deurplaten op een hoogte tussen 0,90 en 1,30 m worden bevestigd om zowel zittend als staand te kunnen worden gelezen.  
Zelfklevende plaat van pvc,
- achtergrond in ALU-kleur,
- tekst en pictogrammen in reliëf ZWART MAT
-brailleschrift in dopjes van inox

PICTOGRAM BRAILLE 120 X 120 MM - ZELFKLEVEND

Gemengd

Man Vrouw Gehandicapten

Lift Trap

NAAM BRAILLE 200 X 100 MM - ZELFKLEVEND
Vermeld het aantal 

a tot er

Conform met 
AFNOR BP 96-104

Referentie Prijs  
excl. btw

9531 Toiletten  

9532 Onthaal  

9535 Aangepast (speciaal te 
bestellen)  

Referentie Prijs  
excl. btw

9501 Gemengd  

9502 Man  

9503 Vrouw  

9504 Gehandicapten  

9506 Lift  

9507 Trap  

9508 Diversen  

LEUNINGEN ALU

Binnenhoek  90° 

Buitenhoek  90°

Pijp

Stop enkel aan het 
uiteinde van de buis

Eindstuk

Alu drager. - alle 1.20 m maxim. 
- alle 0.80 m op gipsplaten en bij hevig 
gebruik

1

2

3

4

4

6

HANDY 40 MM
Ronde ergonomische leuning. Toe-
passing in gangen en op trappen van 
bejaardentehuizen, ziekenhuizen, 
tehuizen.

Materiaal 1  Pijp 2  Stop 3  Eindstuk 4  Binnen - En 
buitenhoeken 90°

5  Hoek 
Vario

6  Alu 
drager  Verbindingsstuk

L. 4,00 m Stuk Stuk Stuk Stuk Stuk Stuk

Alu naturel 4748 4758 4768 4778 4789 4790 4776
       

*Toegang van personen met visuele handicap of met beperkte 
mobiliteit tot openbare gebouwen

Ongeacht, hoe de trap ontworpen is, moet hij in elk geval aan beide kanten worden voorzien van 
een leuning.
Elke leuning moet voldoen aan de volgende vereisten:
•  Deze moet zich op een hoogte tussen 0,80 en 1,00 m bevinden. Indien echter een balustrade 

als leuning dient, moet deze, om veiligheidsredenen op de minimale vereiste hoogte voor een 
balustrade zijn aangebracht.

•  Deze moet horizontaal met de lengte van één traptrede beginnen vóór de eerste trede en door-
lopen ná de laatste trede, zonder echter de horizontale circulatie te belemmeren.

• Deze moet doorlopend, stevig en gemakkelijk grijpbaar zijn.

WETTELIJKE VEREISTEN*

Hoek Vario van 
80° t/m 180°5

Opengewerkte 
aluminium drager

Anti-
bacterieëlkoppelstuk

Conform 
Rondschrijven 
DGUHC-2007

Met reliëf

Met reliëf

NUMMER BRAILLE 120 X 60 MM - ZELFKLEVEND

Referentie Hoogte Prijs  
excl. btw

9520 Hoogte van de cijfers: 20 mm  

Met reliëf
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TRAPMARKERING

VEILIGHEIDSTAPE - Zelfklevend
Duurzame kleefstroken voor visueel contrast 
van stootborden. Van pvc, lichtjes gehamerd, 
bestand tegen scheuren en vroegtijdige slijtage 
als gevolg van voetstoten. Lengte: 10 cm. Te lijmen 
op e en ondergronden  hout  pvc  tegels  ij 
blootstelling aan warmte (wintertuinen), eerst een 
hechtingsprimer aanbrengen Ref. 6992.

STOOTNEUS
Complete trapneus bestaande uit an-
tislip optrede en een (niet inbegre-
pen) plakbare band voor de aantrede. 
Kan op gladde, schone en stofvrije oppervlaktes 
worden geplakt.

*Toegang van personen met visuele handicap of met beperkte 
mobiliteit tot openbare gebouwen

De eerste en de laatste trede moeten worden voorzien van een 10 cm breed 
stootbord, dat visueel afsteekt tegen de trede

WETTELIJKE VEREISTEN*

METALEN STOOTBORD - Te Kleven
Metalen, te kleven platen, voor een visueel 
contrast van de stootborden.
Beschikbaar in inox en aluminium, voor een hoge 
weerstand tegen hoog verkeer, past perfect bij 
podotactiele tegels van hetzelfde materiaal.  
3 kleuren mogelijk in expoxyverf. 
Te kleven met de MS-polymeerlijm MS EXPRESS 
ref. 93021.

Oplossing voor open 
trappen zonder 
aantrede

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

6447
PVC Kleuren
Zeer dik en 

bovendien speciaal 
aangepast voor 

intensief verkeer.

Zwart

10 m x 10 cm Dikte 580 micron = 0,58 
mm

 

6445 Wit  

6446 Geel  

6448 Rood  

Referentie Materiaal Afm. Lengte Presentatie Prijs  
excl. btw

2393 Blank 
aluminium 58 mm x 112 mm 3,00 m

Zelfklevende stootband 10 cm, 
apart bestellen. Zelfklevende 
carborundum band 25 mm, 

wordt los geleverd.

Geboord  

Referentie Materiaal Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

6430 RVS

2,50 m x 10 cm 1 mm Om te lijmen

 

6431 Alu naturel  

6432 Alu geel  

6433 Alu wit  

6434 Alu zwart  
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Stedelijke markering

Parkeren voor personen met verminderde mobiliteit op de parkeerplaats van een gebouw waar publiek wordt ontvangen.
Uitspraak van 1 augustus 2006 - gewijzigd op 8 december 2014:
• 2% van de parkeerplaatsen reserveren voor gehandicapten. Als er meer dan 500 parkeerplaatsen zijn, zorg dan dat er minsten 10 zijn.
•  Om gemakkelijk toegankelijk te zijn, moeten de parkeerplaatsen voor personen met verminderde mobiliteit zo dicht mogelijk bij de ingang liggen van de 

openbare ruimten die toegankelijk zijn voor publiek.
•  Zorg voor de verplichte verticale signalering: een B6d-bord en m6h-paneel (stoppen en parkeren is verboden + behalve voor voertuigen gereden door 

gehandicapten in het bezit van een parkeerkaart).

SIGNALERING VOOR PERSONEN MET VERMINDERDE MOBILITEIT.

Kit in doos met 1 paneel B6d + 1 paneel m6h  
  mm   montage en en op de paal   sluiter  

Panelen met CE- en NF-markering.
Paal wordt niet geleverd, apart bestellen.

Referentie Prijs  
excl. btw

9035  

PAAL 2,50 M
Genormaliseerd paal uit gegalvaniseerd staal 80 x 
40 mm, voor het bevestigen van de platen uit de 
kit personen met verminderde mobiliteit ref. 9035. 
Lengte: 2,50 m

Referentie Prijs  
excl. btw

9037  

LIJNEN TREKKEN

  

Speciale verf voor vloeren.  Zeer hoge resistentie tegen hoge pigmen-
tatie. Resistent tegen berijden, slechte weersomstandigheden, tegen 
koolwatersto en en droogt snel  min   uur voor verkeer  ge-
bruikstemperatuur: 5-40 °C autonomie: ongeveer 50 m per spuitbus,  
naargelang de lengte van de tracé. Volume spuitbus: 650 ml / 500 ml 
netto. Binnen - buiten.

TRACEERSPRAYS Verf zonder cfc, 
zonder lood.

Referentie Kleuren Gebruik Prijs  
excl. btw

93306 Wit Algemene markering  

93307 Geel Waarschuwing / Gevaar  

93308 Blauw Verplichting / Bescherming  

93313 Zwart Contrast/Wissen  

Paal wordt apart 
geleverd

Kit Basic

 

Kit

Referentie Gebruik Kit Prijs  
excl. btw

93326 Ingang uitgang; Parkeerplaatsen, Stop; Gehandicapten; 
Gereserveerd; Bezoekers Kit nr. 1  

93327 Cijfers 380x250mm en 230x105mm Kit nr. 2  

93328 Letters 230 x 100 mm; Gehandicapten; Kinderen; Fietsen Kit nr. 3  

93329 Gehandicapten 710 x 570 mm (x6) Kit nr. 4  

93339 Gehandicapten 300 x 250 mm (x12) Kit nr. 5  

93319 Gehandicapten 300 x 250 mm (x2); 600 x 500 mm (x1) Kit Basic  

93330
Voor een oversteekplaats voor voetgangers ZEBRA 860 x 30 cm 

met aanduiding voor de plaatsing (12 stuks). Breedte van de 
ZEBRA-stroken: 17,5 cm.

Kit nr. 6  

93324 Kit City 750 x 610 x 10 mm (8 stuks)  

SJABLONEN
Eenvoudig gebruik. Versterkte oliekartons van 
uitstekende kwaliteit, herbruikbaar. Voor handmatige 
markering, eventueel m.b.v. de lijnmarkeringsarm.

LIJNTREKKER

Referentie Prijs  
excl. btw

93304  

KIT PANEEL PERSONEN MET VERMINDERDE MOBILITEIT.
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Stedelijke markering

MARKERINGSVERF “EXTELINE CITURBA”

> oo e eiding an de onde g ond  
Om te zorgen voor geode hechting moet de ondergrond 
die wordt behandeld: 
• Schoon, droog en ontvet 
• Een temperatuur hebben van meer dan 5°C 
• Minstens 80% hydrometrie - net toepassen als er kans op 
regen bestaat. 

Toe a ing
• Op ondergrond van koolwaterstof: direct toepassen, 
behalve wanneer de ondergrond nieuw is, dan mag 
het product pas minstens één maand na het aanleggen 
worden aangebracht. 
• Op beton: glasparelstralen of schuren met diamant 
en vervolgens vóór het verven een primer onderlaag 
aanbrengen van METAPRIM Ref. 4228.

ACCESSOIRES MARKERINGSVERF “EXTELINE CITURBA”

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

7070 Oplosmiddel 
“Citurba”

Oplosmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen van werkmateriaal 
(rollen, borstels, airless, handen, enz.) voor verfwerkzaamheden voor steden 
en wegen CITURBA, bevat geen tolueen. Ethylacetaat, geurloos oplosmiddel. 

Metalen container van 5 l.

 

7075 Antislip 
glasparels

Mix van antislip glasparels en glaskorrels, uit te strooien over de verf 
van de stedelijke markering en markering op wegen CITURBA alleen wit, 

onmiddellijk aan te brengen na het verven van de weg of de ondergrond. 
Samenstelling: 80% micro glasparels 125-850 micrometers. 

Zak van 25 kg.

 

7070 7075

NF-markering* 
*Verplicht in openbare 
ruimtes

«CITURBA» WIT
WITTE veelzijdig oplosmiddelhoudende verf gemaakt en te gebruiken voor signalering in steden en op de weg.
Antislip, zonder tolueen, sneldrogend en bijna geurloos, gemakkelijk te gebruiken met de machine 

irless filter  mesh  o  een rol
ertificering  T
ertificering  

- Bijzonder duurzaam:
  ertificering  voor steden   keer overgang  
van wielen

•  Sterke weerkaatsing (wegen): klasse R3 - bijzonder goed  
zichtbaar ‘s nacht

- Zeer wit, goed zichtbaar overdag
• Klasse Q3 (voor steden)
- Droogtijd: 10 min bij 22°C (NF-markering)
- Verbruik:
• Verf:  539 g/m²
• Antislip glasparels:  648 g /m² (zie ref. 7075)
In metalen emmer van 7 kg en 25 kg.

Referentie Kleuren Verpakking Oppervlak Prijs  
excl. btw

7050 Wit 7 kg 14 m²  

7060 Wit 25 kg 50 m²  

«CITURBA» COLOR
Hoogwaardige gekleurde oplosmiddelhoudende verf gemaakt en te ge-
bruiken voor signalering in steden en op de weg
Bestendig tegen schuren en UV, bevat geen tolueen en lood, kan gemakkelijk 
worden ge ruikt voor de machine irless filter  mesh  o  op de rol
• Zet zich goed vast op minerale oliën, vetten en teer.
• Hecht zich perfect aan nieuwe en oude koolwaterstof wegen
• Droogtijd: 8 min bij 20°C
• Verbruik: 500 tot 700 g/m²
In metalen emmers van 7 kg

Referentie Kleuren Verpakking Oppervlak Prijs  
excl. btw

7051 Geel Ral 1023

7 kg 14 m²

 

7052 Zwart Ral 9017  

7053 Rood Ral 3020  

7054 Groen Ral 6024  

7055 Blauw Ral 5012  

KLEURCODES STEDELIJKE MARKERING 

WIT Algemene markering, 
verkeerslijnen, parkeerplaatsen, 
voetgangersoversteekplaats 

GEEL Waarschuwingen en gevaar: 
tijdelijk, laad- en losplaatsen, bushaltes, 
gevaarlijke zones, enz.

ROOD Verboden en gevaar, noodgebieden, 
waarschuwingsstroken, enz. 

BLAUW Verplichte zones, 
parkeerplaatsen voor gehandicapten, 
parkeerplaatsen met schijf, enz.
GROEN Ondergrond voor fietspad, 
oplaadplaatsen voor elektrische fietsen, 
enz. 

ZWART geel-zwarte zebra’s, om de 
lijnen op het asfalt uit te wissen, enz.

* Minimale bestelling (neem contact met ons op voor meer 
informatie)
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Veiligheid vloeren en toegang

PRIMERS VOOR POLYROM

PRIMERS UNIVERSELE

Referentie Kleuren Hoeveelheid Bestanddelen Oppervlak Aantal 
lagen

Aantal 
potten

Prijs  
excl. 
btw

6931 Grijs 1 L 2-componenten 7 m² 1 2  

Snel droog,  
in 1 uur!

Ondergronden Polyrom

• Absorberende beton 
• Ruw hout 
• Natuurrubber 
• Roestig metaal (vooraf borstelen)

Direct aan te 
brengen

• Glad gesloten beton. • Soepele PVC-
vloeren • Polyurethaan vloerbekleding 
• Glas • Tegels • Geverfde, geverniste 
oppervlakken* (de glans matteren, daarna de 
grondverf aanbrengen) • Laminaat • Gevernist 
hout • Exotisch hout

Gebruik 
primer 

Universeel

• Staal (zonder roestsporen) 
• Aluminium • Roestvrij staal 
• Gegalvaniseerd, geanodiseerd ijzer
• Zink

Gebruik 
metaalprimer 

Universeel

POLYROM MIDDELMATIGE KORREL

Voor antislipstroken. 
Wordt geleverd in een halve liter bus,
•  2 rollen met honingraatstructuur 50 mm 

(speciaal),
• 1 roerstaaf,
• 1 beugel.
Controleer of u vooraf een hechtingsprimer 
moet aanbrengen.
Breng 2 lagen aan met maximum 2u tot 4u tijd 
tussen beide lagen.

KIT POLYROM STANDAARD KORREL GEKLEURD

Referentie Kleuren HoeveelheidOppervlak Aantal lagen Aantal 
potten

Prijs  
excl. btw

6950 Zwart Ral 
9005 0,5 L 0,9 m² 2 = 18 m x 40 

mm 1  

Polyurethaanhars. In de polyurethaan zijn rubberdeeltjes geinte-
greerd en ingebracht, waardoor de antislip eigenschap ontstaat: 
voor voetgangersoversteekplaatsen, toegangshellingen voor ge-
handicapten, trappen, terrassen, parkeerplaatsen ... Door de elas-
ticiteit kan het rechtstreeks worden aangebracht op roest welke 
vervolgens wordt ingesloten: metalen loopbruggen, steigerbuizen.
• Bestemd voor sterk verkeer. UV bestendig.
• Bestand tegen oplosmiddelen en zuren.
• Houdbaarheid: 18 maanden in gesloten

In dunne lagen 
aanbrengen. Niet 
teveel aanbrengen 
om een bobbelig 
effect te voorkomen.

DOOR VERHITTING KLEEFBARE ANTISLIP-STROKENBUITEN

Referentie Prijs  
excl. btw

94664  

THERMISCHE LANS OP GAS
Lans met brander 86W, lengte 85cm, geleverd met slang van 

m en drukverlager  ar  erkt op propaangas in essen van 
13kg- Piëzo-elektrische verlichting- Instelwieltje voor gasdebiet 
en stand-bymodus - Werkbereik 20cm. Gewicht: 2,2 kg.

DOOR VERHITTING KLEEFBARE ANTISLIP-STROKEN
Stroken geleverd in rollen om buiten lijnen op de grond aan te brengen. 
Wit voor parkeerstrepen en zwart voor antislip-stroken.
Producten met keurmerk NF Ascquer nr. 3RH137S1, wit zorgt voor goede 
weerkaatsing (R4) en heeft hoge witheid (Q4); beide hebben zeer goede an-
tislip-eigenschappen (S1).
De stroken zijn aan de achterkant gegroefd, voor een goede hechting van 
het product

Referentie Kleuren Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

9070 Zwart
50 mm

5 m
 

9073 Wit  

9071 Wit 100 mm  

Snelle ingebruikname:
Op alle ondergronden (behalve vloerdek-lagen) systematisch de primer METAPRIM aanb-
rengen. Niet geschikt voor tegels. Op graniet: zandstralen + primer METAPRIM vereist.
1. De vloer aanvegen en voorverwarmen met thermische lans op gas.
2. De lengte van de te installeren strook voorbereiden.
3. De strook op de vloer leggen en met dezelfde lans verwarmen.

 Na enige seconden neemt het in aanraking met de hitte, de vorm aan van de afdeklaag 
of het beton.
5. Er ontstaat een mengsel van glazen korreltjes en kogeltjes die de zichtbaarheid verhogen 
en een hoog antislipvermogen garanderen.

1 2 3 5

video
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Veiligheid vloeren en toegang

«ALL-GRIP»BUITEN

345 

55

De productlijn «ALL GRIP» bestaat uit producten, die vervaardigd zijn op basis 
van zeer robuuste glasvezel en een uiterst duurzaam korrelig antislip oppervlak 
hebben, dat waterdicht en onvergankelijk is. Wordt gesneden met diamantschijf.

rijvingsco ci nt T endule  volgens de norm    atte vloer    
Droge vloer: 85 (Bewezen risico als <35)

STROOK VOOR LOOPBRUGGEN «ALL-GRIP» • ideaal voor buitenshuis gebruik.  
• ideale oplossing voor gladde houten bruggen.  
• kan ook gebruikt worden als antisliprand op traptreden.  
Stroken zijn voorgeboord met 14 gaten en worden 
met passende schroeven geleverd.

TRAPNEUZEN «ALL-GRIP»

De trapneuzen moeten bij voor-
keur op 50 mm van beide kanten 
worden geboord, daarna met 
een tussenafstand van 30 cm. 
De uitvoering kan eventueel aan-
gevuld worden door toevoeging 
van MS polymeer MS express  
ref 93021.

Voorgevormde antislipbescherming voor beschadigde en 
afgesleten traptreden.

50

55 

55

TREDE «ALL-GRIP»

- Licht 
- Antislip 
- buiten / binnen

Garantie tot 
2.000.000 
passages

Voor beschadigde 
treden

ACCESSOIRE VOOR STROKEN ALL-GRIP

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

9009 Zakje met 14 
schroeven

Uitsluitend bedoeld 
voor de strook ALL-

GRIP.
 

Referentie Kleuren Dikte Afm. A x a Lengte Prijs  
excl. btw

9030 Geel
3 mm 55 x 55 mm 3,00 m

 

9031 Zwart  

Te lijmen of te boren

Referentie Kleuren Dikte Afm. A x a Lengte Prijs  
excl. btw

9041 Zwart Geel 3 mm 345 x 55 mm 1,50 m  

Te lijmen of te boren

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

9020 Zwart
3 mm 50 mm 2,40 m

 

9010 Beige  

Voorgeboord
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Veiligheid vloeren en toegang

RESINOX TRAPNEUSZie pagina101-102 
BUITEN/BINNEN

TRAPNEUS RESINOX Voor openbare gebouwen, sta-
tions, stadions, tehuizen. Roest-
vrijstalen trapneus van 1,2 mm 
dikte met een invoeging van 
4 mm dikte uit gegoten meta-
crylaathars en marmeren ag-
gregaten. Hoge mechanische 
weerstand en corrosiebesten-
dig. Elke 20 cm voorgeboorde 
gaatjes.

Buiten

RAPINOX

oestvrijstalen profiel  van onderen ge-
ponst, waardoor ruwe gaten met een 
buitengewone antislip-werking onts-
taan. Anti-slip Klasse R12. Te bevestigen 
met rvs vijzen diam. 3.5 mm ( niet mee-
geleverd)

INTENSIEF VERKEER «G.T.» SCHUIN AFLOPEND - 36 MM SCHUIN AFLOPEND - 19 MM

Zie pag. 109Zie pag. 116 Zie pag. 109

- geschikt voor buiten 
toepassing  
- voor druk verkeer

BUITEN

VERSCHILLENDE TRAPPROFIELENBINNEN

Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs  
excl. btw

1771
Geborsteld 

RVS 2,50 m

40 x 20 mm  

1772 60 x 25 mm  

1773 80 x 50 mm  

1775 24 mm  

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

9061 RVS + grijs 
giethars

2,98 m

 

9063 RVS + zwart 
giethars  

9062 RVS + geel 
giethars  

Geboord

AS20 EXT

26.5

67

23

rofiel van aluminium voor ge ruik 
buiten. Geleverd met een antislipstrook 
van vastgezet composietmateriaal. Ge-
boord over de volledige strook. Vast te 
zetten met schroeven van roestvrij staal 
(niet meegeleverd).Geboord

Referentie Materiaal Lengte Presentatie
Prijs  
excl. 
btw

9120

Blank alu 2,75 m

Geleverd met zelfklevende 
zwarte tornado inleg  

50 mm. Gelegd
 

9121
Geleverd met zelfklevende 

grijs hurricane inleg  
50 mm. Gelegd

 

9122
Geleverd met zelfklevende 

geel sandstorm inleg  
50 mm. Gelegd

 

Binnen/Buiten
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Om te bestellen: 
• Op rol: 
Afmeting van complete rol: Diepte 1,20 m x Lengte 
10 m.
• Gesneden: 
Men bestelt een matlengte L van 2 m minimaal 
(per meervoud van 1 m) en maximaal 7 m. De 
diepte is altijd 1,20 m.

Veiligheid vloeren en toegang

VEILIGHEIDSMAT

VEILIGHEIDSMAT «SECUROM»
Loopmat antislip ter beveiliging binnen en buiten, voor veelvuldig gebruik.
Voorkomt uitglijden op bevroren of vochtige ondergrond.
Wordt meestal bij winkels, passages, hotelgangen, balkons en terrassen gelegd.
Aan te brengen op een droge en schone vloer op het moment van het leggen.
Kan ook worden gelegd op onregelmatige vloeren (modder, aarde, zand, enz.) om 
voor een berijdbare en antislip toegangsweg te zorgen voor personen in een rols-
toel, gehandicapten of tijdens de werkzaamheden voor kruiwagens, enz.                                             
Technische kenmerken:
• Mix van polyester en glasweefsel overdekt met pvc schuim.
Oppervlakte met pvc granulaten
• Biedt weerstand aan temperaturen tussen -25° tot +60°C
 randklasse  s

• Wrijvingsklasse R13
• Drainerende en ongevoelig voor rot V10
• Anti- vermoeidheid
• Gemakkelijk te reinigen met waterstraal
• Dikte: 6-7 mm
• Gewicht: 2,3 kg/m²
Vrij te leggen of in een kader, vanaf 3 m x 1,20 m sluitend.

m de uiteinden te eschermen  is het nood akelijk om de stopprofielen aan het 
begin en het einde van de uitgerolde mat worden vastgezet.

Referentie Kleuren Verpakking Prijs per 
m²

Prijs per 
ml

9100
Antraciet

Op een rol van 1,20 m x 10 m  

9101 Gesneden  

9102
Rood

Op een rol van 1,20 m x 10 m  

9103 Gesneden  

9104
Beige

Op een rol van 1,20 m x 
10 m  

9105 Gesneden  

TREDE «SECUROM» Voorgevormde antislip loopmat ter beveiliging binnen en buiten, voor veelvul-
dig gebruik.
Te leggen op gladde traptreden als de ondergrond bevroren of nat is. 
Technische kenmerken:
•  Mix van polyester en glasweefsel overdekt met pvc schuim. Oppervlakte 

met pvc granulaten.
• Biedt weerstand aan temperaturen tussen -25° tot +60°C
 randklasse  s

• Antislipklasse R13
• Met drainerende en ongevoelig voor rot V10
• Gemakkelijk te reinigen met een waterstraal
• Dikte: 6-7 mm
• Trede 25 cm + lichtgevende hoek 5 cm
Te leggen op droge en schone ondergrond. Zelfklevend bij de hoek en  
daarom is het beter deze bij de uiteinden te leggen.

Referentie Kleuren Afm. Lengte Prijs  
excl. btw

9110 Antraciet
25 x 5 cm 73 cm

 

9111 Beige  

BUITEN

Voor houten passages, winkelgebieden, 
bruggen, enz.

Afschermen van voetgangersgebieden, 
afgrenzen van bouwplaatsen, enz.

Hotelgangen, balkons, terrassen, enz.

10 m

1,20 m 

• Antislip 
• Bedek de trede 
vrijwel geheel

• Antislip 
• Drainerend 
• Sluitend
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Veiligheid vloeren en toegang

ANTISLIPPASTA IN EPOXY «PATEPOX»
Koker met soepele samengestelde epoxy-pasta, zonder oplosmiddel, met korund.  
Voor het installeren van antislipstroken binnenshuis en buitenshuis op na-
tuurlijke steen (marmer binnenshuis, kalkhoudende steen buitenshuis, graniet 
binnen-/buitenshuis), verwerkte beton, keramische en houten tegels.

ANTISLIPRANDEN IN EPOXYBUITEN BINNEN

Referentie Kleuren Hoeveelheid Prijs  
excl. btw

9080 Zwart

400 ml

 

9085 Geel  

9086 Grijs  

9087 Beige  

ACCESSOIRES VOOR ANTISLIPPASTA IN EPOXY

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

9082 Kitpistool  

9081 Maskeertape
Lengte 100 m 
Dikte 1 mm 

Breedte 20 mm
 

9083 Diamantspons Korrel 60  

9084 Reservemondstuk  

9082
9081 9083

9084

Gebruik 1. Controleer of de ondergrond goed droog is en maak het 
oppervlak schoon (bv. met aceton). 2. Baken de lengte en dikte van de 
te installeren strook af met de speciale lijm met een dikte van 1 mm.  
3. Maak de ondergrond een beetje ruw met behulp van de diamantspons. 

 Zet het mondstuk op de koker en breng de mengeling in zig-zag aan 
met een dikte van min. 1 mm en max. 2 mm. 5. Egaliseren met rakel of 
stukadoormes. 6. Verwijder de speciale lijm na max. 10 minuten.

1 2 3

5 6

Gebruikstijd na opening: 100-120 minuten bij 20°C
Min. gebruikstemperatuur: 15°C (bij lagere temperatuur wordt het product 
niet voldoende hard)
Droogtijd: - Oppervlakte droog 3-5 uur - Begaanbaar na min. 12 tot 16 uur - 
Uitharding max. 7 dagen.

video

Theoretisch rendement:
Dikte: Breedte: Meter/koker:

1 mm
10 mm 38 m 
20 mm 19 m
50 mm 7,60 m
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Veiligheid vloeren en toegang

ZELFKLEVENDE ANTISLIP TAPEBINNEN

ANTISLIPPRIMER 500 ML
Aanbrengen alvorens de banden aan te bren-
gen op poreuze ondergronden, ruw hout, 
betonnen vloeren of steen. 500 ml = ± 2.5 m²
Plaats de antisliplaag na minimum 15 mi-
nuten droogtijd.

Alvorens de 
strook te 
plakken

Referentie Prijs  
excl. btw

6992  

Fluorescentieverlichting 
19 mm

Geel / Zwart 
50 mm

CARBORUNDUM BANDEN

Zwart 25 mm

Zwart 50 mm

Geel 19 
mm

Rood 
19 mm

• antislip band met grote hechtkracht.  
• bovenste deel bestaat uit siliciumcarbide met een beschermende harslaag voor meer duurzaamheid. 
• voor gebruik binnenshuis 
• controleer of u vooraf een hechtingsprimer moet aanbrengen.
• aanbrengen als de temperatuur van de ondergrond boven of gelijk aan 10 °c is.
 rijvingsco ci nt  roog    ochtig  

Om op droge, ontstofte, 
ontvette ondergrond te 
plakken

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

97130

Zwart 1 mm

12 mm 50 m  

6971 19 mm 18,30 m  

6972 25 mm 18,30 m  

6974 36 mm 18,30 m  

6973 50 mm 18,30 m  

6995 100 mm 18,30 m  

6994 1000 mm 9,10 m  

6979
Geel

1 mm

19 mm 18,30 m  

6984 36 mm 18,30 m  

7001
Wit

19 mm 18,30 m  

7002 36 mm 18,30 m  

6978 Rood 19 mm 18,30 m  

6980 Transparant 25 mm 18,30 m  

6989 Fluorescentieverlichting 19 mm 18,30 m  

6976 Geel / Zwart 50 mm 18,30 m  

6990 «Seuil de discrétion» 
geel/zwart 75 mm 18,30 m  

SOFT BANDEN • Kleefstroken met sterk hechtingsvermogen.
•  Bovenste deel van gewafeld niet-schurend pvc dat op rub-

er lijkt  met sterke wrijvingsco ci nt
• Voor gebruik binnenhuis.
• Controleren of het nodig is om een primer aan te brengen.
•  Aanbrengen indien de temperatuur van het oppervlak ho-

ger dan of gelijk is aan 10°C.
 rijvingsco ci nt  roog    ochtig  

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

7010
Zwart

1,3 mm

19 mm

18,30 m

 

7030 36 mm  

7012
Geel

19 mm  

7032 36 mm  

7011
Wit

19 mm  

7031 36 mm  

Niet-schurend 
en antislip

Eenvoudig te 
onderhouden

Fotoluminescerende 
stroken zie p.82
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Veiligheid vloeren en toegang

FOTOLUMINESCENTIE

Autonoom systeem van permanente fotoluminescentie als 
vluchtwegverlichting, om bij stroompanne voor een veilige en 
snelle evacuatie te zorgen.
Bedoeld voor openbare ruimtes, industriële omgevingen, kanto-
ren, fabrieken, noodtrappen, gangen, garages, parkings,... (niet 
bedoeld als wegmarkering voor voertuigen).
Niet geschikt voor bioscoopzalen, discotheken en dergelijk 
omdat de verlichting daar niet voldoende is om de fotolu-
minescente stroken ‘op te laden’).

ZELFKLEVENDE ANTISLIP  
FOTOLUMINISCENTE STROKEN
Zelfklevend carborundum band. Bij voorkeur op glad opper-
vlak aanbrengen.
Resultaten luminescentietest bij blootstelling aan 150 lux ge-
durende 15 minuten.  
Maximale zichtbaarheidsduur: 3u20
Voor trapneuzen, vloeren, deuren muurlijsten

De fotoluminescente stroken worden geactiveerd door na-
tuurlijk licht en e worden opgeladen  ij normale lichtoms-
tandigheden (min. 150 lux op de installatieplek van de strook). 
De volgens de Amerikaanse ASTM E 2073-07-methode uit-
gevoerde test beschouwd een luminescentieniveau van 
5 millicandela/m² als zichtbaar in het donker. De lichts-
terkte blijft 5 tot 10 minuten erg sterk en zwakt daarna af.

Antislip band voor 
trapneuzen

Aanbevolen voor 
nooduitgangen conform 
norm X08-080 klasse C 
evacuatiewegen

Referentie Breedte Dikte Lengte Prijs  
excl. btw

6986 19 mm
1 mm 18,30 m

 

6987 25 mm  

6988 50 mm  

ZELFKLEVENDE 
FOTOLUMINESCERENDE ANTISLIP-
STROKEN POWER +
Stroken in composietmateriaal, zelfklevend, antislip 
Om op glad oppervlak te lijmen.
Wordt op lange termijn minder vuil dan carborundum. 
Aanbevolen voor zwaar verkeer.
Op eerste uur luminescentie 2x hoger dan carborun-
dum, bij gelijke duur.

Referentie Breedte Dikte Lengte Prijs  
excl. btw

6900 19 mm 1,5 mm 15 m  

BINNEN

Fotoluminiscente 19 mm

Fotoluminiscente 25 mmFotoluminiscente 50 mm

Fotoluminiscente 19 mm
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  Beschikbare videos produkten

Pagina 97

DREMPEL HOOGTEVERSCHIL «PPS»

Pagina 98

DILATATIEDREMPELS 
LVT

Pagina 30

QUICKMAT-TILE

Pagina 128

TRAPRENOVATIE «MAESTRO»

Pagina 33

QUICK STAR ALU

e i h

Pagina 71

SPIJKERS
«EASYPLOT»

Pagina 76

KLEEFBARE 
ANTI-SLIP 
STROKE

Pagina 80

ANTISLIP PASTA 
«EPOXY PATEPOX»

Pagina 158

VLOERSTRIPPER 
«BS-1»

Pagina 170

HARK VOOR EGALISATIE «I.T.»

Pagina 171

LIJMSPATEL 
«I.T.»

Pagina 171

MENGSTATIONS

Pagina 69

SPIJKERS «ROM PLOT»
ZELFKLEVEND

Pagina 128

BESTELBON 
TRAPRENOVATIE 
MAESTRO

Pagina 49

TOEGANKELIJKHEID -
ALGEMEEN -
REGLEMENTEN

Pagina 68

SPIJKERS
«POLYCLOU»
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Pagina 232

MINI KOUDLAS 
KOFFER

Pagina 235

VOEGENFREES OP 
BATTERIJ 
«SURF IN»

Pagina 231

RANDENSNIJDER

Pagina 231

RANDENSNIJDER 
«PROVINOL»

Pagina 230

VOEGENSNIJDER  
«LINO-CUT»

Pagina 207

MES VLOERBEKLEDER «ORCKAL®

Pagina 215

LASERMETER  
«RLM-30» MINI

Pagina 211

PLINTENSNIJDER 
«MOLOSS»

e i h

Pagina 181

METALEN SCHIJF 
VOOR DIAMANT 
SEGMENTEN

Pagina 175

VLOERSCHUURMACHINE 
«ALPHA»

Pagina 185

STOOMVLOERREINIGER 
«DUPLEX STEAM»

Pagina 188

VOCHTMETER «VI-D4»

Pagina 187

VOCHTMETER  
«HC-3»

Pagina 187

THERMO-HYGROMETER 
«TH-100-IR»

Pagina 174

MEETKIT HARDHEID 
ONDERGRONDEN

Pagina 223

GEKLEURDE 
AFWERKINGSKIT
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  Beschikbare videos produkten

Pagina 283

KIT «ZIPWALL» 
3M

Pagina 265

STEEKWAGEN 
AFROLLER

Pagina 270

VERTICALE 
ZAAGBOOG

Pagina 265

MINI AFROLWAGEN 
VLOEREN

Pagina 263

AFROLLER VOOR 
PLAFONDBEKLEDINGEN

Pagina 277

VERSTUIVERGROEP 
«MC4»

Pagina 271

STYROM «TOP PRO»

Pagina 255

MASSICOT «LP-650» 
VOOR LVT

Pagina 255

VOOR INLEGBARE 
GTI TEGELS

Pagina 240

ELEKTRONISCH HANDLASAPPARAAT 
«HOT-JET S»

Pagina 242

LASWAGEN 
«UNIFLOOR»

Pagina 236

VOEGENFREES 
«GROOVER»

Pagina 242

LASWAGEN 
«MINIFLOOR» 
LEISTER

e i h
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