NEDAL BOTSVEILIGE MASTEN

DE NIEUWE NORM IN 70/100 NE3
Nedal aluminium lichtmasten voor provinciale wegen, snelwegen

Daarom Nedal

en op- & afritten zijn gecertiﬁceerd in de botsklasse 70 & 100 NE3
en andere normeringen. Daarmee voldoen ze aan de hoogste
eisen die in Europees verband worden gesteld. Nedal Lichtmasten
zijn betrouwbaar,veilig en onderscheidend met een innovatieve
afschuifconstructie. Lichtmasten die een bijdrage leveren aan de
veiligheid in het verkeer.

Langere levensduur
Minder onderhoud
Carbonneutraal
Productie o.b.v. MVO
CE-gecertiﬁceerd

Extrusion & Lighting columns

nedal.com

Milieubewust en klimaatneutraal
Lichtmasten van aluminium leveren van nature al een belangrijke bijdrage
aan ons milieu vergeleken met stalen masten. Denk alleen al aan minder
onderhoud en de langere levensduur. Wij voegen daar ook nog eens onze
milieubewuste en klimaatneutrale productieprocessen aan toe. Zoals
bijvoorbeeld ons streven om zoveel mogelijk gerecycled aluminium
te gebruiken zonder kwaliteitsverlies voor het eindresultaat. Onze Cradle
to Cradle certiﬁcering is slechts één voorbeeld van ons denken én doen.

Nedal
doorstaat
alle testen!
We vertellen u
er graag meer over

Onze botsveilige Nedal Lichtmasten
kennen alleen maar voordelen:
360 graden toepasbaar

Productspeciﬁeke transportverpakking

Uniek gepatenteerde afschuifconstructie

Incl. segment / maaiveldbeschermer

Botsklasse 70/100 NE3

Geschikt voor de meeste windgebieden

Geschikt voor diverse grondsoorten

TASS & MIRA getest

Snel te plaatsen

Conform EN 12767 : 2019

Gewone situatie

Betrouwbare en
veilige afschuifconstructie
De unieke en gepatenteerde afschuifconstructie kenmerkt zich
door eenvoud en betrouwbaarheid. Bij een aanrijding schuift
de mast meteen van de voet. De schade aan het voertuig,
de inzittenden en de mast blijft beperkt. Zo voldoet u met
Nedal botsveilige masten niet alleen aan alle eisen. U draagt
bij aan de veiligheid van alle weggebruikers.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Groenewoudsedijk 1, 3528 BG Utrecht
Postbus 2020, 3500 GA Utrecht, Nederland
T +31 (0)30 2925 725
E lichtmasten@nedal.com

Na een aanrijding

