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De 2 onderstaande boeket modellen worden gepresenteerd met voorbeelden van 
bijbehorende containers (ophangingen / steunen, etc.).

De containers zijn echter modulair volgens uw wensen.
Daarom worden deze 2 modellen boeketten zonder containers verkocht.

De ophangingen en steunen ... zijn daarom ook te overwegen en kunnen worden 
aangepast aan uw behoeften.

Assortiment
boeketten
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Assortiment 
Bloem-bogen

SF300

SF400

Stalen Bloem Boeketten samengesteld uit :  
- 1 centrale as Ø160 mm hoog 1m gelast op verstevigde plaat
- 5 gebogen beugels Ø60 / offset 1995 mm

Model aangeboden met 5 enkele schaal ophangingen Ø600 (LA0101)

- 1 centrale as Ø160 mm hoog 3m gelast op verstevigde plaat
- 4 gebogen Ø60 beugels / 1700 mm offset
- 4 gebogen Ø60 beugels / 1200 mm offset
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Totale hoogte         : +/- 4,30 m 
Totale spanwijdte  : +/- 4,50 m

Stalen Bloem Boeketten samengesteld uit :  

Totale hoogte         : +/- 4,50 m 
Totale spanwijdte  : +/- 4,20 m

Model aangeboden met 8 dubbele schalen ophangingen 
Ø600 / Ø600  (LA0104)



Assortiment 
Bloem-bogen

SF500

- 1 Ø76 mm buisboog in 2 delen, 1,50 m hoog,
vastgelast op een plaat

- 8 armen in 30*30 buis gemonteerd op kraag / 400 mm offset

- 8 eenvoudig verstelbare steunen met Ø600 wastafels (VAS2)
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Stalen Bloem Bogen samengesteld uit :  

Totale hoogte         : +/- 2,40 m 
Totale spanwijdte  : +/- 4,40 m



De kleurenkaart

Al onze stalen constructies (masten, beugels, ophangstangen, etc.) zijn standaard RAL 6005 
groen

Mogelijkheid van andere kleuren volgens RAL-kleurenkaart 
VRAAG  ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN

SK - Collectie:   Beugels en galgenwww.nornet.nl   /   info@nornet.nl

Al onze containers zijn standaard groen RAL 6005



Technische informatie

Normen en kenmerken van staal en behandeling

Het gebruikte staal moet voldoen aan de Franse norm Staal 35503 klasse 1 of 2.
Product ontwerp voldoet aan NFA 91122.

De staalsoorten worden thermisch verzinkt in een bad van gesmolten zink bij 450 ° C in overeenstemming met 
paragraaf 4.1 van norm NF in ISO 1461 (1999). Inspectie van gegalvaniseerde onderdelen volgens ISO 9002-
normen.

10 jaar bescherming tegen corrosie.
Gegalvaniseerde voorwerpen worden na zorgvuldige afwerking thermisch gelakt met polyester poedercoating 
volgens het volgende proces:
Ontvetten + beitsen + 4 spoelingen
Ontgassen drogen 200/210 °
Anticorrosiebehandeling

Handmatige poedercabine en automatische poedercabine
Ontgassen drogen 200/210 °

Dit proces zorgt voor een lange levensduur van het product en voorkomt vroegtijdige afbraak, zoals blaarvorming 
op de verf, gedurende een periode van 10 jaar.
Roestvrij staal wordt gebruikt voor schroeven en stalen onderdelen die niet voldoen aan NFA 35503 klasse 1.
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