
Bollards worden toegepast om verkeers-
stromen te reguleren of om uw parkeerterrein 
af te sluiten en zo diefstal te voorkomen. 
De hoge mate van veiligheid houdt voertuigen 
van of op uw terrein, maar zorgt wel dat 
fietsers en voetgangers vrije doorgang hebben. 

Bollards zijn in meerdere hoogtes en diameters 
te verkrijgen, afhankelijk van het doel waarvoor 
de bollard wordt geplaatst. Wanneer een grotere 
afstand moet worden beveiligd, kan ook gebruik 
worden gemaakt van vaste palen om zo eenheid 
in de toegang te creëren. 

De Vigilo zorgt voor een zwaardere mate van 
veiligheid, terwijl de Coral ook goed voor 
parkeervakken of opritten kan worden gebruikt.

De bollards zijn te bedienen met meerdere 
vormen van toegangscontrole, zoals 
kentekencamera’s of GSM module en kunnen 
voor de veiligheid worden voorzien van led 
verlichting. Als optie kan de bollard worden 
uitgebreid met stoplichten, zodat een veilige 
doorgang wordt gemaakt. 

Bollards
Parkeersystemen

Wanneer u uw terrein of straat wilt beheren betreft motorvoertuigen of wanneer u uw 
pand of winkel wil beveiligen tegen een ramkraak, is een bollard een perfecte oplos-
sing door zijn solide constructie.
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Technische specificaties

Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten gebruiksklaar worden opgeleverd. 
Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat alles na installatie goed werkt.

Prijs op aanvraag > 0515 443 973

Buitenbeveiliging Nederland  Edisonstraat 10a - 8606 JJ Sneek
T (0515) 443 973  E info@buitenbeveiligingnederland.nl

BUITENGEWOON VEILIG

Fadini Coral
> 230V voedingsspanning, los te plaatsen besturingskast.
> Diameter ø100 mm.
> Inbouwmaat 400x300 mm, inbouwdiepte 85-114 cm.
> Gecoat in RAL 7016 (antracietgrijs).
> LED verlichting optioneel.

Fadini Vigilo
> 230V voedingsspanning, los te plaatsen besturingskast.
> Diameter ø200 mm.
> Inbouwmaat 410x410 mm, diepte 85-114 cm.
> Gecoat in RAL 7016 (antracietgrijs).
> LED verlichting optioneel.

Fadini Coral

Fadini Viglio

Vaste paal

Fadini Coral
> Diameter paal ø100 mm, verkrijgbaar in hoogtes 500 mm en 800 mm.
> Openingssnelheid hoogte 500 mm 4 seconden.
> Openingssnelheid hoogte 800 mm 6 seconden.
> Gewicht van 86-104 kg, afhankelijk van de hoogte.
> De bollard kan optioneel worden voorzien van knipperende 
 LED verlichting voor optimale zichtbaarheid, ook in het donker.

Fadini Viglio
> Robuuste bollard met diameter ø200 mm paal.
> Verkrijgbaar in hoogtes 500 mm en 800 mm boven de grond.
> Openingssnelheid 4-6 seconden, afhankelijk van hoogte.
> Gewicht totale unit 102-131 kg, afhankelijk van hoogte.
> Ook verkrijgbaar in vaste variant voor het afsluiten van een grotere omgeving.
> Optioneel te voorzien van LED verlichting voor optimale zichtbaarheid.

Fadini vaste paal 
> Diameter ø168 mm, verkrijgbaar in meerdere hoogtes.
> Paal verlengd t.b.v. montage in de volle grond of voorzien van aangelaste voetplaat.
> Standaard thermisch verzinkt, optioneel gepoedercoat in iedere RAL kleur.
> Ideaal voor het afsluiten van een groter terrein, 
 met behoud van open karakter van de omgeving.


