NEDAL
FLESPALEN
Daarom Nedal

MAKKELIJK, DUURZAAM EN
KLAAR VOOR DE TOEKOMST!
Volledig van aluminium
Makkelijk te plaatsen door
het lichte gewicht
Lange technische levensduur
De volledig aluminium ﬂespalen van Nedal hebben de toekomst,
en daar geloven we heilig in. Dankzij hun lichte gewicht zijn de
palen makkelijk te produceren, vervoeren en te plaatsen. En als
ze staan, dan blijven ze staan. Deze ﬂespalen zijn namelijk niet
gevoelig voor corrosie, en hebben daardoor een bijzonder lange
levensduur! En doordat er geen gebruik wordt gemaakt van lak,

Snelle levering in grote oplages
van 500 of meer
Berekend en vervaardigd conform
de geldende normen & richtlijnen
Galvaniseren tegen corrosie
is niet nodig bij aluminium

galvanisering of coating laten de palen geen schadelijke stoﬀen

Laat geen zink achter
in grondwater

achter in het milieu. Dat is niet alleen handig voor nu, maar ook

C2C gecertiﬁceerd

voor de toekomst.

Extrusion & Lighting columns
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Een mileuvriendelijke
ﬂespaal voor ieder doel
Flespalen zijn tegenwoordig overal en altijd nodig. Bij reguliere
ﬂespalen betekent dit dat iedere paal gegalvaniseerd, gelakt en
onderhouden moet worden. En doordat deze palen gevoelig zijn
voor corrosie kan de verf, lak of coating in de directe omgeving
in de grond of in het water belanden. Met de aluminium ﬂespalen
van Nedal is dit verleden tijd. Onze palen hebben namelijk geen
last van corrosie, en geen behoefte aan galvanisering, lak, of
coating. Zo zijn onze ﬂessenpalen het milieu niet tot last,
de volledige levensduur lang.

Weinig gewicht, veel gemakken
Doordat de ﬂespalen van Nedal volledig van aluminium zijn, wegen ze een stuk minder dan andere en oudere palen.
Dit betekent dus ook dat ze op een hoger tempo geplaatst kunnen worden. Dat zorgt weer voor minder oponthoud
voor het verkeer en een minder arbeidsintensief plaatsingsproces. Zo zijn er talloze manieren waarop u voordeel
behaalt met de aanschaf van ﬂespalen van Nedal!

Cradle to cradle
voor een beter milieu
De ﬂespalen van Nedal zijn volledig vervaardigd uit
gerecycled aluminium. Zo kunnen we lichte, duurzame
masten maken zonder het milieu extra te belasten en
zonder dat er kostbare grondstoﬀen verloren gaan.

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

Tabel met afmetingen
Lengte boven
maaiveld (mtr.)

O voet
(mm)

O top
(mm)
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