leer in het verkeer
palen, bevestigingsmaterialen en gereedschappen

Flespaal 48 - 76 mm Ø

• 3300 mm

76 mm Ø = 180 cm

• Verankering d.m.v. losse grondankers

Prijs: € 55,85 (excl. BTW)

• Bovenzijde voorzien van kunststof dop
en silhouetbord.

Halsverdeling:
48 mm Ø = 150 cm

• Thermisch verzinkt

• Geschikt voor het lesbord, attentiebord
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• 3600 mm

Halsverdeling:
48 mm Ø = 180 cm
76 mm Ø = 180 cm
Prijs: € 57,75 (excl. BTW)

Verkrijgbaar in diverse afmetingen:
• 2000 mm

• 2500 mm

• 3000 mm

Halsverdeling:

• 3900 mm

Halsverdeling:

48 mm Ø = 80 cm

48 mm Ø = 160 cm

76 mm Ø = 120 cm

76 mm Ø = 230 cm

Prijs: € 39,35 (excl. BTW)

Prijs: € 63,55 (excl. BTW)

Halsverdeling:

• 4300 mm

Halsverdeling:

48 mm Ø = 130 cm

48 mm Ø = 200 cm

76 mm Ø = 120 cm

76 mm Ø = 230 cm

Prijs: € 42,10 (excl. BTW)

Prijs: € 67,65 (excl. BTW)

Halsverdeling:

• 4700 mm

Halsverdeling:

48 mm Ø = 125 cm

48 mm Ø = 240 cm

76 mm Ø = 175 cm

76 mm Ø = 230 cm

Prijs: € 52,25 (excl. BTW)

Prijs: € 77,55 (excl. BTW)

Scharnierbeugel | 48 mm Ø | Klemplaat
Prijs: € 5,25 per stuk (excl. BTW)

Scharnierbeugel - 48 mm Ø | Klemplaat | ruggelings
Prijs: € 11,90 per stuk (excl. BTW)

• Voor de bevestiging van lesborden

• Voor de bevestiging van lesborden

en attentieborden aan een flespaal

en attentieborden aan twee kanten

• LET OP! Twee beugels benodigd
per bord

van een flespaal
• LET OP! Twee beugels benodigd
voor de montage van twee borden

Scharnierbeugel | 48 mm Ø | Klemplaat |
anti-diefstal

Scharnierbeugel | 48 mm Ø | Klemplaat | ruggelings
anti-diefstal

Prijs: € 9,30 per stuk (excl. BTW)

Prijs: € 16,90 per stuk (excl. BTW)

• Voor de bevestiging van lesborden en attentieborden aan

• Voor de bevestiging van lesborden en attentieborden aan twee

een flespaal
• LET OP! 2 beugels benodigd per bord
• Anti-diefstal door de beveiligde bout*

kanten van een flespaal
• LET OP! Twee beugels benodigd voor de
montage van twee borden
• Anti-diefstal door de beveiligde bout*

* Te monteren met de speciale
inbussleutel

* Te monteren met de speciale inbussleutel

www.leerinhetverkeer.nl

Bandbeugel | 80 mm | klemplaat

Klemband | Hi-Torque

Prijs: € 4,50 per stuk (excl. BTW)

• Voor de bevestiging van lesborden, attentieborden en silhouetborden aan een lichtmast

• Voor de bevestiging van lesborden en

• Wordt toegepast in combinatie met de bandbeugels
• Bevestiging middels schroevendraaier of Hi-torque bitje

attentieborden aan een lichtmast
• LET OP! Twee beugels benodigd per bord

• LET OP! Twee klembanden benodigd per bord
Verkrijgbaar in diverse HP’s (mm Ø)
• HP2

(32 - 67 mm Ø)
Prijs: € 4,50 (excl. BTW)

• HP3

(54 - 105 mm Ø)

• HP5

(156 - 232 mm Ø)
Prijs: € 6,95 (excl. BTW)

Prijs: € 4,95 (excl. BTW)
• HP4

(102 - 156 mm Ø)

• HP6

(229 - 384 mm Ø)
Prijs: € 10,40 (excl. BTW)

Prijs: € 5,80 (excl. BTW)

Bandbeugel | 80 mm | klemplaat
anti-diefstal

Klemband | TAM-Torque | anti-diefstal

Prijs: € 7,75 per stuk (excl. BTW)

• Wordt toegepast in combinatie met de bandbeugels

• Voor de bevestiging van lesborden en

• Anti-diefstal door de beveiligde bout**

attentieborden aan een lichtmast

• Voor de bevestiging van lesborden, attentieborden en silhouetborden aan een lichtmast

• LET OP! Twee klembanden benodigd per bord

• Anti-diefstal door de beveiligde bout*
• LET OP! Twee beugels benodigd per bord

Verkrijgbaar in diverse HPAD’s (mm Ø)
• HPAD2

(34 - 67 mm Ø)
Prijs: € 9,75 (excl. BTW)

• HPAD3

(42 - 105 mm Ø)

• HPAD5

• HPAD4

(93 - 156 mm Ø)

(140 - 232 mm Ø)
Prijs: € 15,35 (excl. BTW)

Prijs: € 11,55 (excl. BTW)
• HPAD6

(204 - 384 mm Ø)
Prijs: € 19,55 (excl. BTW)

Prijs: € 12,60 (excl. BTW)
* Te monteren met de speciale inbussleutel

** Te monteren met het speciale TAM-Torque bitje

Inbussleutel | anti-diefstal
*beveiligde
bout

** TAM-Torque bitje t.b.v. boormachine

Prijs: € 17,80 (bitje kort) / € 29,85 (bitje lang) (excl. BTW)

Prijs: € 20,75 per stuk (excl. BTW)

• Benodigd voor het vastzetten van de anti-diefstal klembanden (TAM-Torque)

• Benodigd voor het vastzetten van de anti-

• Verkrijgbaar in lange en korte variant

diefstal scharnierbeugels en bandbeugels

Op een rijtje:
Bevestiging attentiebord en lesbord:

Bevestiging silhouetbord:

LET OP!

• Flespaal: Scharnierbeugel (enkel / dubbel) (2x)

• Flespaal: Klemband (2x)

• Het silhouetbord is reeds voorzien van

• Lichtmast: Bandbeugel (2x) + Klemband (2x)

• Lichtmast: Klemband (2x)

twee bandbeugels
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