
ALUMINIUM
VRI-TOEPASSINGEN MET
ONEINDIG VEEL VOORDELEN

Dankzij de volledig aluminium VRI-toepassingen van Nedal (zoals 

zweepmasten, portalen en verkeerslichten) zijn zware, onderhouds-

gevoelige ondersteuningsconstructies voor verkeersborden verle-

den tijd! Ieder VRI portaal kan volledig op maat gemaakt worden, 

behoeft geen enkel onderhoud, en is door de afwezigheid van zink, 

lak of verf bijzonder milieuvriendelijk. Door het lage gewicht zijn 

de transport en plaatsing makkelijk en kostenarm. En dankzij de 

levensduur van maar liefst vijftig jaar heeft u er letterlijk een halve 

eeuw geen omkijken naar!

Daarom Nedal

Extrusion & Lighting columns nedal.com

Toepassingen in de vorm van
portalen, zweepmasten, unimasten,
combimasten, drukknopmasten

Makkelijk te plaatsen

Banden kunnen worden aangebracht
door middel van folie

Lange technische levensduur

Makkelijk te transporteren naar
elke locatie

Berekend en vervaardigd conform
de geldende normen & richtlijnen

Geen coating nodig,
dus zeer milieuvriendelijk

Geen uitloging in de grond

C2C gecertificeerd

NEDAL
VRI-TOEPASSINGEN



Wilt u meer weten? 
Neem dan contact met ons op.

Cradle to cradle en
milieuvriendelijker dan ooit
Het onderhouden van de oude portalen kost zeer veel verf. Bij het 

schuren van deze portalen verdwijnt het afval en de verfresten in 

de omgeving en wordt de grond vervuild. Omdat we ons er van 

bewust zijn dat dat niet goed voor het milieu is hebben we er voor 

gezorgd dat onze VRI portalen geen enkel spoor verf bevatten. 

Wij brengen de banden aan door middel van folie. En daar komt 

bij kijken dat deze portalen 100% recyclebaar zijn. Dat maakt de 

onze aluminium VRI portalen niet alleen goed voor nu, maar ook 

voor de toekomst. 

Designs en andere specificaties

De VRI toepassingen worden zoveel mogelijk uit standaard materialen vervaardigd, waarbij de uiteindelijke

uitvoering afgestemd wordt per locatie en toepassing. Met de portalen, zweepmasten, combimasten, unimasten en 

drukknopmasten wordt het volledige VRI-spectrum gedekt en kunnen wij aan uw wens voldoen.

Een lichtgewicht
met zware potentie
Aluminium is relatief licht, en dat zorgt ervoor dat de VRI Portalen in welke 

maatvoering dan ook makkelijk vervoerd en geplaatst kunnen worden. Door 

de natuurlijke bescherming van het oxidatieproces zijn deze portalen ook 

nog eens vrij van corrosie. Dus als ze eenmaal staan, dan blíjven ze staan, 

voor vijftig jaar! En al die tijd hoeft u zich geen enkele zorgen te maken, want 

de VRI portalen voldoen aan alle Eurocodes!
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