
Parkeerbeugels of palen worden toegepast om 
verkeersstromen 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. 

Parkeerbeugels zijn in meerdere uitvoeringen te 
verkrijgen, afhankelijk van het doel waarvoor 
deze wordt geplaatst. Wanneer een parkeervak 
moet worden afgesloten is de parkeerbeugel 
zeer geschikt. Omdat deze met een sleutel moet 
worden geopend, kan de beugel persoon speci-
fiek worden toegepast. De parkeerbeugel is 
ideaal voor gebruik in privé parkeerplaatsen of 
gebruik bij appartementencomplexen.

Wanneer een doorgang moet worden afgesloten 
welke af en toe bereikbaar moet zijn voor 
verkeer, kan gebruik worden gemaakt van een 
parkeerpaal. De paal kan worden verwijderd of 
worden neergelaten wanneer een voertuig het 
terrein moet betreden. Bediening werkt met 
een algemene driehoeksleutel of profielcilinder, 
zodat alleen bevoegd personeel de toegang mag 
gebruiken.

Parkeerbeugels
Parkeersystemen

Als u uw terrein wilt afsluiten voor gemotoriseerd verkeer maar toch een doorgang 
voor fietsers en voetgangers wilt houden is een parkeerbeugel of paal zeer geschikt. 
Het open karakter zorgt voor een autoluw terrein en houdt uw toegang goed 
afgesloten voor verkeer.
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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
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Parkeerbeugel
>  Diameter opbouw ø33 mm.
>  Hoogte 450 mm boven de bestrating.
>  Breedte ±700 mm.
>  Afsluitbaar met profielcilinder of driehoeksleutel.

Parkeerpaal
>  Hoogte variërend van 500-1000 mm boven de grond.
>  Als vaste of tijdelijke oplossing te gebruiken.
>  Neerklapbaar of uitneembaar te verkrijgen.

Parkeerbeugel

Parkeerpaal

Parkeerbeugel
> Te monteren op bestrating of betonvloer met de geïntegreerde voetplaat.
> Thermisch verzinkt, voorzien van reflecterende bestickering.
> Verkrijgbaar met cilinderslot of driehoeksleutel.
> De beugel kan plat worden gelegd nadat deze is ontgrendeld zodat 
 een voertuig de parkeerplaats kan betreden.

Parkeerpaal
> Robuuste paal verkrijgbaar in ronde en vierkante uitvoering.
> Uitneembaar of vast geplaatst.
> Inclusief profielcilinder of driehoeksleutel voor uitnemen of kantelen paal.
> Montage in aanstortbare grondhuls of op harde ondergrond 
 met aangelaste voetplaat.
> Wit gepoedercoat en voorzien van reflecterende bestickering.


