NEDAL
SLAGBOMEN
Daarom Nedal

BETROUWBAAR, SOLIDE
EN OPVALLEND DUURZAAM
Geschikt voor bruggen,
snelwegen, tunnels en meer
Voldoet aan internationale eisen
Duurzaam en milieuvriendelijk
Een goede slagboom trekt niet alle aandacht, maar doet wat het

Cradle-to-cradle gecertiﬁceerd

moet doen, iedere dag opnieuw. Met die insteek vervaardigen we

Behoeft weinig onderhoud

onze veilige en duurzame slagbomen voor bruggen, veerboten,
tunnels en toegangswegen. Doordat onze slagbomen volledig
vervaardigd zijn uit aluminium en bewezen in de praktijk garanderen

Flexibele maatvoering
Licht van gewicht

we een lange levensduur zonder problemen. De slagbomen van
Nedal zijn niet alleen conform de regels voor de Nederlandse
markt, maar voldoen ook aan internationale regelgevingen. Zo kunt
u in heel Europa kiezen voor de betrouwbare slagbomen van Nedal.

Extrusion & Lighting columns

nedal.com

Veiligheid boven alles
De slagbomen van Nedal zijn veel al terug te vinden bij bruggen,
tunnels en snelwegen. Daarom is het van groot belang dat de
slagbomen absoluut veilig zijn, tegen een stootje kunnen en dicht
gaan wanneer ze dicht moeten gaan. Om dit te garanderen
worden onze slagbomen ontworpen op langdurige werking,
goede botsgevoeligheid en intensief gebruik. Zo zorgen we er in
samenwerking met onze partners voor dat de slagbomen altijd
precies doen wat ze moeten doen, wanneer ze het moeten doen.

Milieuvriendelijk en cradle-to-cradle gecertiﬁceerd
Door onze slagbomen volledig uit aluminium te vervaardigen zorgen we voor duurzaamheid. Aluminium behoeft
namelijk weinig onderhoud en is niet gevoelig voor corrosie, waardoor er een kleine kans is dat elementen van de
slagboom in het milieu belanden. Daarnaast zijn onze aluminium producten volledig cradle-to-cradle gecertiﬁceerd,
waardoor we verspilling van materiaal tegen gaan.

“De slagbomen van Nedal zijn
betrouwbaar, milieuvriendelijk
en hebben een lange
levensduur.”

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Steek uw
licht op bij
Nedal
Wilt u meer weten, bel dan

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

+31 (0)302925725 voor een
afspraak, want er is nog veel
meer te vertellen over ons
aanbod aan slagbomen.

