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HOUTEN GELEIDERAIL
De houten geleiderail is een duurzame constructie die erg mooi 
aansluit bij het landschap en een prachtige eyecatcher vormt in 
de bebouwde omgeving. De constructie wordt gemaakt van een 
zeer harde en dus sterke houtsoort, namelijk douglasspar. 

Verschillende uitvoeringen mogelijk
De geleiderail, samengesteld uit hout en staal, is verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen. Zo behoort een motorrijders-
valbeveiliging onder de rail tot de mogelijkheden. Deze wordt 
standaard in kleur uitgevoerd. Twee andere opties zijn een 
geïntrigeerde leuning voor constructies op kunstwerken en 
een fietsersbescherming aan de achterzijde. 

Kwalitatief zeer hoogwaardig
De constructie is kwalitatief zeer hoogwaardig en is met zorg 
samengesteld. Douglashout heeft een zeer lange levensduur. 
De staaldelen zijn thermisch verzinkt en nauwelijks zichtbaar. 
Dit versterkt de landelijke uitstraling. 

Kenmerken 
• Landelijke uitstraling 
• Optioneel: bekleding achterzijde met hout, 
 zowel de stijlen als balken    
• Onder vacuümdruk geïmpregneerd 
• Duurzaamheidsklasse 3
• PEFC-keurmerk 
• Geschikt voor plaatsing in bermen, maar ook op kunstwerken
• Getest conform de EN-1317 norm en voorzien van 
 CE-markering 



Type  Prestatieklasse  Werkende breedte (Wn)  ASI waarde
T-18 4m.  N2 W7 (2.30 m.)  A
T-18 2m.  N2 W5 (1.70 m.)  A
TM-18 4m.  N2 W5 (1.70 m.)  A
T-22 4m.  N2 W6 (1.90 m.)  A
T-40 2m.  N2 W3 (1.00 m.) B
T-40 2m.  H2 W4 (1.20 m.)  B
T40-BP 2m. Kw. H2 W5 (1.50 m.)  B

Over Eurorail
Eurorail is een solide Nederlands familiebedrijf gespecialiseerd in onder meer aanrijdbeveiliging,  
geleiderails, geluidsschermen en plaatstalen duikers. Wij leveren producten die iets toevoegen aan 
de omgeving. Zowel praktisch als esthetisch, passend binnen het budget. Eurorail is internationaal 
actief en koestert het persoonlijk contact met de klant. Samen komen we tot de beste oplossingen.
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Eurorail biedt full service op het gebied van 
bijzondere, hoogwaardige geluidsschermen en 
geleiderailconstructies. Naast deskundig advies 
verzorgen wij ook het transport en de montage. 
Wij leveren eigen producten om service en 
kwaliteit volledig te garanderen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


