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•  Geschikt voor de montage van 
alle mogelijke rastermatten

• Duurzaam

•  Leverbaar met vele 
verschillende bodemplaten 
voor het vastzetten van  
de palen

•  Verkrijgbaar met verschillende 
vormen van beveiliging tegen 
overklimmen

•  Individuele kleurkeuze 
volgens RAL-kleurenpalet

•  Eenvoudige en snelle 
montage met onze 
rastermatten

•  Variabele hoogtegradatie  
bij oneffen terreinen

•  Vlot combineerbaar met  
onze poorten

•  Zeer goede prijs-/
kwaliteitverhouding

Mathoogte Lengte paal Thermisch verzinkt 
gewicht per stuk

Gecoat
gewicht per stuk

600 mm 1.400 mm 4,3 kg 4,1 kg

800 mm 1.600 mm 4,9 kg 4,7 kg

1.000 mm 1.800 mm 5,5 kg 5,3 kg

1.200 mm 2.000 mm 6,1 kg 5,9 kg

1.430 mm 2.200 mm 6,7 kg 6,5 kg

1.630 mm 2.400 mm 7,3 kg 7,0 kg

1.830 mm 2.600 mm 7,9 kg 7,6 kg

2.030 mm 2.800 mm 8,5 kg 8,2 kg

2.230 mm 3.000 mm 9,2 kg 8,8 kg

2.430 mm 3.200 mm 9,8 kg 9,4 kg

Gewichtstabel

Paal Blanco, profiel 60 x 40 x 2 mm

Paal Blanco
De paalsystemen van Van Merksteijn munten uit in hun hoge stabiliteit en functionaliteit. 
Deze kwaliteit wordt verzekerd door het gebruik van hoogwaardige materialen en de 
zorgvuldige verwerking hiervan met state-of-the-art productietechnieken. Het paalsysteem 
Blanco verzekert een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding gekoppeld aan veelzijdige 
toepassingsmogelijkheden. Het gladde rechthoekige profiel zonder boorgaten kan samen 
met onze beproefde bevestigingsset voor rastermatten en afdekkap met haakjes worden 
ingezet maar ook andere bevestigingsvarianten zijn mogelijk.

Technische specificaties:
• Rechthoekig profiel:  60 x 40 x 2 mm
• Diepte onder de grond:  400 - 600 - 800 - 1.000 mm
• Hoogte van afrastering:  van 630, 830, … tot 2.430 mm
• Schroefbevestiging:  bevestigingsset voor dubbelstaafmatten (apart verkrijgbaar)
• Kap:  in zwarte kunststof (apart verkrijgbaar)
Speciale formaten,uitvoeringen en lengtes zijn vanzelfsprekend op aanvraag verkrijgbaar.

Mogelijke oppervlaktebehandelingen:
• Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461
•  Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 + polyesterpoedercoating
• Sendzimir verzinkt + polyesterpoedercoating
• Standaardkleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, andere kleuren op aanvraag mogelijk


