VOERTUIGKERENDE

LEUNINGEN

VOERTUIGKERENDE LEUNINGEN

Veiligheid, maatwerk en uitstraling. Dat zijn de kenmerken
van kwalitatief hoogwaardige voertuigkerende leuningen.
Eurorail biedt u:

• ruime keuze

• de beste prijs

• deskundig advies

• razendsnelle levering
Veiligheid

Alle leuningen van Eurorail zijn uitvoerig getest. De prestatie-

klassen N1 t/m H2 verzekeren u van een veilige voertuigkering.
Toepassingen zijn mogelijk op kunstwerken, parkeergarages
en als aanrijdbeveiliging langs wanden of installaties.

Gaasmatten zorgen ervoor dat de leuningen niet overklimbaar
zijn. Met deze optie is maximale veiligheid gegarandeerd.
Maatwerk

Eurorail levert maatwerk. Samen met u zorgen we voor een
perfect eindresultaat. Daarmee toont u dat u waarde hecht
aan de omgeving, duurzaamheid en kwaliteit.
Keuzemogelijkheden

• Aluminium of staal

• Iedere gewenste RAL-kleur
• Diverse hoogtes

• 3, 4 of 5 horizontale liggers
• Gaasmatten

• Prestatieklasse N1 t/m H2

• Standaard overgangen naar geleiderail
Uitstraling

U zoekt een leuning die aan alle geldende eisen voldoet.
Maar ook de uitstraling moet aansluiten bij de bestaande
of gewenste situatie. Wij luisteren naar uw wensen en
vinden de beste oplossing.

Dit zijn de grootste voordelen van de leuningen van Eurorail:

• Grotere verkeersveiligheid
• Lange levensduur
• Snelle montage

• Eenvoudig in onderhoud en vervanging

• Gelijke constructie in aardebanen mogelijk
• Full-scale getest conform NEN-EN 1317
• CE-gemarkeerd

• Verschillende prestatieklassen van N1 tot H2

Alle voertuigkerende leuningen van Eurorail voldoen aan de normen voor CE-markering
en NEN-EN-1317.

Uitvoering
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Staal
Staal
Staal

Klasse
H2
N2
N1
TL3/TL4
H2
N2
N1

Werkende breedte (Wn)
W4 (1.30 m)
W2 (0,80 m)
W1 (0,60 m)
W2 (0,60 m)
W2 (0,80 m)
W1 (0,60 m)
W1 (0,60 m)

ASI waarde
B
B
A
B
B
B
A

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.
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