RAMPO ANTI-RAM PAAL
De Rampo anti-ram paal is een ruim gedimensioneerde, stalen
paal die als hoekbescherming of rambeveiliging kan ingezet
worden. De paal is uitstekend geschikt voor het beschermen
van gebouwen, poorten, machines en installaties. Ze kan ook
perfect gebruikt worden voor het afschermen van vitrines,
ingangswegen voor voetgangers, enz.
De Rampo is verkrijgbaar in 2 versies: met voetplaat om op
een betonnen vloer vast te maken of verlengd om in beton in
te gieten. De versie met voetplaat is verkrijgbaar in lengtes van
0.6, 1.5 en 2.0 meter, voor de verlengde versie is dit 1.1, 2.0 en
2.5 meter.
De Rampo anti-ram paal is volledig verzinkt en kan naar wens
voorzien worden van een poederlak in een RAL kleur naar keuze.
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Ruim gedimensioneerde stalen paal diameter 168,3x3 mm
als hoekbeveiliging of rampbeveiliging
Ter bescherming van gebouwen, poorten, machines en installaties
Voorzien van opgelaste, bolvormige kap
Warmbad verzinkt en/of gepoedercoat in een standaard
Kopal kleur
Andere kleuren op aanvraag
Voorzien van 2 reflecterende strips aan de bovenzijde
Beschikbaar:
• Verlengd om in beton in te gieten (50 cm)
• Op voetplaat 245 x 245 x 12 mm / steek 200 x 200 x
diam. 20 mm
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STANDAARD KLEUREN

RAL CODE

mosgroen

RAL 6005

dennengroen

RAL 6009

steengrijs

RAL 7030

kwartsgrijs

RAL 7039

antracietgrijs

RAL 7016

puur wit

RAL 9010

gitzwart glanzend

RAL 9005bl

gitzwart mat

RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag
De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen
van uw kleur steeds een kleurenwaaier.
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