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PARKEERGARAGES 

EN INDUSTRIE

aanrijdbeveiliging - geleiderail - geluidsschermen - plaatstalen duikers - straatmeubilair - heihamers



eurorail®

Eurorail aanrijdbeveiliging, de juiste oplossing 
tegen schade
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Ter voorkoming van kostbare schades bij bedrijfs-

installaties, distributiecentra en bedrijfsgebouwen 

adviseert, levert en monteert Eurorail diverse 

soorten aanrijdbeveiliging.

Onder andere bij magazijnstellingen, draag-

kolommen, doorgangen, afscheidingswanden en 

als doorrijdbeveiliging in parkeergarages. 

Alles geheel afgestemd op specifi eke wensen en 

situaties.

Aanrijdbeveiliging is 
maatwerk
Met ruim 35 jaar kennis en ervaring is Eurorail de 

specialist op het gebied van aanrijdbeveiliging 

met een grote diversiteit aan producten. Door de 

nauwe samenwerking met opdrachtgever en de 

eigen technische ontwerpafdeling is het resultaat 

een hoogwaardig eindproduct dat voldoet aan de 

eisen van deze tijd. 



Verende aanrijdbeveiliging
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De verende aanrijdbeveiliging is met name 

ontworpen voor parkeergarages, op- en 

overslagbedrijven én voor die locaties waar 

met zwaar transportmaterieel moet worden 

gemanoeuvreerd.

De stijlen, waaraan de railprofi elen worden 

gemonteerd, zijn vervaardigd uit een hoog-

waardig verenstaal. 

Bij een eventuele schaderijding aan de con-

structie wordt de energie door de verende 

werking van de stijlen volledig geabsorbeerd. 

Op deze wijze wordt de schade aan het 

voertuig, de railconstructie en het betondek 

tot een minimum beperkt. Kostbare herstel-

werkzaamheden worden zo voorkomen.

De constructies kunnen tevens worden voorzien 

van leuningregels of gaaspanelen.
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Reparaties aan wanden, machines en installaties 

zijn kostbaar. Het aanbrengen van een Eurorail 

starre aanrijdbeveiliging kan veel schade 

voorkomen en kan dan ook een belangrijke 

bijdrage leveren aan het reduceren van deze 

kosten. 

De constructie is opgebouwd uit, op het 

betondek of in aardebaan geplaatste stalen stijlen 

met de benodigde railprofi elen, bocht-, hoek- en 

eindstukken. Alle staaldelen worden thermisch 

volbad verzinkt en kunnen uiteraard tevens van 

een kleurlaag worden voorzien.

Op verzoek komt een technisch adviseur van 

Eurorail ter plaatse de situatie bespreken. Door 

de ruime technische kennis en ervaring op het 

gebied van Bouwbesluit en Arbo-wet wordt u 

naar tevredenheid geadviseerd.

Starre aanrijdbeveiliging
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Naast de standaard aanrijdbeveiligingen 

maken ook andere beschermingsconstructies 

van staal of hout deel uit van het uigebreide 

leveringsprogramma. 

Hierbij kan worden gedacht aan onder andere:

• Houten aanrijdbeveiligingen 

• Houten afschermingconstructies

• Afschermpalen van staal of hout

• Kolombeschermers 

• Kokerconstructies

• Wieldwingers

• Stalen leuningen (voertuigkerend)

Diverse aanrijdbeveiligingen
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Diversen

Naast de aanrijdbeveiligingen produceert, levert 
en plaatst Eurorail ook geluidsschermen. Één van 
deze schermen, Ecowand®, is een vereenvoudigd 
modulair geluidswerend scherm dat uit standaard 
modules wordt opgebouwd. Door de lichtgewicht 
onderdelen is de Ecowand® eenvoudig en 
snel te monteren, ook op plaatsen met weinig 
ruimte, zoals tuinen, industrieterreinen, e.d.. Dit 
maakt de Ecowand® tevens een aantrekkelijk 
geluidsscherm/tuinscherm.

Eveneens behoren o.a. de volgende producten 
tot het leveringsprogramma:

• Plaatstalen onderdoorgangen 
• Geleiderailconstructies van hout en staal 
• Geluidsschermen 
• Barriers 
• Refl ectorpalen / refl ectoren
• Geleidebakens 
• Afzethekken 
• Stalen overrijdbare goten
• Amfi biestop
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