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De piramiden
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S650/3,5 S656/1,2 S660/4,5
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Voorbeelden 
De piramiden



S650/3,5

S655/2,8

Bloemrijke stalen piramide samengesteld uit:

- 1 stok Ø160 mm hoog 3m50 op plaat gelast met 6 bloeistadia:
- 1e verdieping (onder): 1 steun met 6 halve schalen Ø850 (LA0220)
- 2e verdieping: 1 steun met 4 halve schalen Ø850 (LA0210)
- 3e verdieping: 1 steun met 3 halve schalen Ø850 (LA0200)
- 4e verdieping: 1 dubbele halve schalen Ø850 (LA0107)
- 5e en 6e verdieping: 1 dubbele schalen Ø600 / 480 (LA0137)

Totale hoogte: +/- 4,30 m 
Totale spanwijdte: +/- 2,50 m

- 1 stok Ø160 mm hoog 2m80 gelast op plaat met 5 bloeistadia:
- 1e verdieping (onder): 1 steun met 4 halve schalen Ø850 (LA0210)
- 2e verdieping: 1 steun met 3 halve schalen Ø850 (LA0200)
- 3e verdieping: 1 dubbele halve schalen Ø850 (LA0107)
- 4e en 5e verdieping: 1 dubbele schalen Ø600 / 480 (LA0137)

Totale hoogte: +/- 3,60 m
Totale spanwijdte: +/- 1,80 m
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Bloemrijke stalen piramide samengesteld uit:

Assortiment 
De piramiden
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S656 / 1,2

S660 / 4,5

Bloemrijke stalen piramide samengesteld uit :
- 1 stok Ø100 mm hoog 1.20m op plaat gelast met 4 bloeistadia:
- 1e verdieping (onder): 1 steun met 3 halve schalen Ø850 (LA0200)
- 2, 3 en 4e verdieping: 1 drievoudige schalen Ø800 / 600/480 (LA0138)

Totale hoogte: +/- 2,30 m
Totale spanwijdte: +/- 1,35

- - 1 stok Ø160 mm hoog 4m50 op plaat gelast met 7 bloeistadia:
- - 1e verdieping (onder): 1 steun met 10 halve schalen Ø850 (LA0230)
- - 2e verdieping: 1 steun met 6 halve schalen Ø850 (LA0220)
- - 3e verdieping: 1 steun met 4 halve schalen Ø850 (LA0210)
- - 4e verdieping: 1 steun met 3 halve schalen Ø850 (LA0200)
- - 5e verdieping: 1 steun met 2 halve schalen Ø850 (LA0107)
- - 6e en 7e verdieping: 1 dubbele schalen Ø600 / 480 (LA0137)

Totale hoogte: +/- 4,10 m
Totale spanwijdte: +/- 3,50
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Bloemrijke stalen piramide samengesteld uit :

Assortiment 
De piramiden
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Boeketten en 
Bloemenbogen

SK - Collectie
Bloem Structuren



Voorbeelden
boeketten en bogen

SF500 SF400SF300
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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 ... moeten daarom ook worden meegenomen en kunnen worden aangepast 
aan uw behoeften.
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Assortiment
boeketten
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SF300

SF400

Stalen bloemenboeket samengesteld uit:
- - 1 centrale as Ø160 mm hoog 1m gelast op verstevigde plaat
- - 5 gebogen beugels Ø60 / offset 1995 mm
Model gepresenteerd met 5 enkele schaalophangingen Ø600 (LA0101)

Totale hoogte: +/- 4,30 m
Totale spanwijdte: +/- 4,50 m

- - 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

Model gepresenteerd met 8 dubbele schaalophangingen Ø600 / 800 (LA0104)

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

Stalen bloemenboeket samengesteld uit:
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Assortiment
Bloembogen

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 schalen (VAS2)

Totale hoogte: +/- 2,40 m
Totale spanwijdte: +/- 4.40 m
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Stalen bloem-bogen samengesteld uit:
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Kolommen en 
bloempalen
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Het concept

Onderstaande mastmodellen worden gepresenteerd met voorbeelden van bijbehorende 
containers (ophangingen / steunen, etc.).
De containers zijn echter modulair volgens uw wensen.
Daarom worden alle mastmodellen zonder containers verkocht.

De ophangingen en / of steunen moeten daarom extra worden geleverd en kunnen worden 
aangepast aan uw behoeften (zie ALLES WETEN VAN DE SCHALEN)
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S306 S320 S303
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Voorbeelden
Kolom masten
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Enkele voorbeelden van referenties:

S306/1,5

S320/0,4

S303/1

1 paal Ø80mm hoog 1.50m gelast op plaat met gelaste ring Ø240mm aan de 
bovenkant voor 1 enkele, dubbele of drievoudige steun naar keuze

Model hier gepresenteerd met 1 drievoudige schaalsteun Ø480, 600 en 800 mm 
(LA0138)

1 stok Ø60mm hoog 0,4m gelast op miniplaat met gelaste ring Ø240mm
aan de bovenkant voor 1 enkele steun naar keuze

Model hier gepresenteerd met 1 enkele schaalsteun Ø600mm (ref. LA0110)

1 stok Ø80mm hoog 1m gelast op plaat met gelaste ring Ø240mm aan de 
bovenkant voor 1 enkele, dubbele of drievoudige steun naar keuze

Model hier gepresenteerd met 1 drievoudige schaalsteun Ø480 en 600mm 
(LA0139):
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Assortiment
Kolom masten



Maak uw eigen kolom mast door te kiezen voor:

- - De diameter van uw mast met gelaste ring (Ø60, 76 of 101mm)
- - De hoogte van de mast met gelaste ring (tot 5 m hoog)
- - Het enkele, dubbele of drievoudige ondersteuningsmodel van uw keuze

(zie ALLE-INFORMATIE-OVER-SCHALEN)

+ =
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Assortiment
Kolommen



S151 S205 S100
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Voorbeelden
Bloem structuren
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S151/3,5

S205/3

S100/4

1 paal Ø100mm hoog 3m50 op plaat gelast, 2 x bevestiging gelast op 180 ° 
dezelfde hoogte, 2 beugels CR0030 (voor ophanging)
Model hier gepresenteerd met 2 dubbele schaalophangingen Ø600 / 800 (LA0104)

1 paal Ø100mm hoog 3m gelast op plaat met gelaste ring Ø240mm aan de 
bovenkant voor 1 steun, 4 x bevestiging gelast op 90 ° dezelfde hoogte, 4 beugels 
CR0060 (voor steun)
Model hier gepresenteerd met 5 dubbele schaalsteunen Ø600 / 800 (LA0113)

1 paal Ø100 mm hoog 4 m op plaat gelast, 3 x bevestiging gelast op 90 ° in hoogte 
verschoven, 3 beugels CR0020 (voor ophanging)
Model hier gepresenteerd met 3 dubbele hangers Ø600 / 800 (LA0104)
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Assortiment
Bloem structuren

Enkele voorbeelden van referenties:
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- De diameter van uw mast (Ø60, 76 of 101mm)
- De hoogte van de mast (tot 5m hoog)
- Het aantal en model van voorraden (zie sectie Kruisen en stengels).
- Dit bepaalt het aantal U-beugels dat aan de mast is gelast
- De positie van deze beugels (dezelfde hoogte of offset, installatiehoeken, etc.).

Dit bepaalt de positionering van de bevestiging U gelast op de mast.

- Het enkele, dubbele of drievoudige steun- en / of ophangingsmodel van uw keuze
(zie ALLE-INFORMATIE-OVER-SCHALEN)

+ =++
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Assortiment
Bloem structuren

Enkele voorbeelden van referenties:
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Beugels en 
Galgen
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De volgende modellen beugels en galgen worden gepresenteerd met 
voorbeelden van bijbehorende containers (ophangingen / steunen).
De containers zijn echter modulair volgens uw wensen.
Daarom worden alle modellen van stelen en voorraden zonder containers 
verkocht.

De ophangingen en / of steunen moeten daarom aanvullend worden 
geleverd en kunnen naar wens worden aangepast. 
(zie ALLE-INFORMATIE-OVER-SCHALEN)

Het concept
Beugels en Galgen
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De zwenkarmen hebben verschillende installatie systemen:

- Op kraag voor bevestiging op Mast / leuning
- Op muurplaat voor wandmontage 

Galgen kunnen ook worden geassocieerd met masten (zie sectie Lichtmasten).
Ze worden dan direct aan de masten gelast.

De beugelmodellen zijn geschroefd op steunen die U-bevestiging worden genoemd. 
Deze U kan zijn:

- Gelast aan kraag voor bevestiging aan Mast / leuning
- Gelast op een muurplaat voor wandmontage
- Gelast direct op onze bloemen mastmodellen
- (zie sectie Lichtmasten).
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Het concept
Kruizen en Balken
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Voorbeelden
Beugels en galgen
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AD0401 CR0058/P
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Voorbeelden
Beugels en galgen
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Voorbeelden
Beugels en galgen
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AD0051

AD0400

AD0401

AD0402
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Assortiment
Galgen

AD0400 / AD0401 / AD0402
Enkele, dubbele of drievoudige steel (s) in vierkante buis

30*30 met gelaste ring Ø240 mm voor een ondersteuning
450 mm offset

Te combineren met de eenvoudige ondersteuning naar keuze 
(LA0135 / LA0110)

AD0051
50x10 platte ijzeren steel met scharnieren en Ø240mm gelaste ring 

voor een ondersteuning
680 mm offset

Om te worden geassocieerd met de eenvoudige ondersteuning van 
uw keuze

(LA0135 / LA0110)
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AD0033

AD0036

AD0033
Galg met decoratief slakkenhuis in vierkante 

buis 40 * 40
1000 mm offset

Te combineren met een enkele of dubbele 
ophanging naar keuze

AD0033
Ø20mm rondbuis

625 mm offset
Te combineren met een enkele of dubbele 

ophanging naar keuze
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Assortiment
Galgen
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AD0041 / AD0042

AD0043 / AD0044

AD0041 / AD0042
Enkele of dubbele gebogen steel met 3 mm dikke 

plaat versterking
903 mm offset

Te combineren met een enkele of dubbele ophanging 
naar keuze

AD0043 / AD0044
Enkele of dubbele parallelle stuurpen met dubbele 

vierkante buis 40 * 40
760 mm offset

Te combineren met een enkele of dubbele ophanging 
naar keuze
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Assortiment
Galgen
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CR0020

CR0030

CR0022CR0020
90 ° gebogen voorraad in Ø60mm buis  

720 mm offset
Te combineren met enkele, dubbele of drievoudige 

ophanging naar keuze
 CR0022

Zelfde model als CR0020 met Ø240mm gelaste ring voor 
ondersteuning. Te combineren met een enkele, dubbele of 

driedubbele ondersteuning naar keuze
CR0030

180 ° gebogen voorraad in Ø60mm buis 680 mm offset
Te combineren met een enkele, dubbele of drievoudige 

ophanging naar keuze 
CR0032

Zelfde model als CR0030 met Ø240mm gelaste ring voor 
ondersteuning. Te combineren met een enkele, dubbele of 

driedubbele ondersteuning naar keuze

CR0032
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Assortiment
Beugels
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CR0060

CR0060
60 ° gelast gesneden materiaal in buis van Ø60 mm met 

gelaste ring van Ø 240 mm voor ondersteuning
790 mm offset

Te combineren met een enkele, dubbele of driedubbele ondersteuning naar 
keuze

CR0061
45 ° gelast gesneden materiaal in buis van Ø60 mm met 

gelaste ring van Ø 240 mm voor ondersteuning
820 mm offset

Te combineren met een enkele, dubbele of driedubbele ondersteuning naar 
keuzeCR0061
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Assortiment
Beugels
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CR0058
Gebogen voorraad type bisschop in Ø42mm buis

885 mm offset
Te combineren met een enkele, dubbele of driedubbele ophanging naar keuze

CR0070
Ø60mm dubbele buis gebogen voorraad

1418 mm offset
Te combineren met een enkele, dubbele of driedubbele ophanging naar keuze

CR0058

CR0070
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Assortiment
Beugels
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De kleurenkaart

Al onze containers zijn standaard groen RAL 6005

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

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

Normen en kenmerken van staal en behandeling

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

De staalsoorten worden thermisch verzinkt in een bad van gesmolten zink bij 450 ° C overeenkomstig 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 °
Anti-corrosie-behandeling
Handmatige en automatische poedercabine
Ontgassen drogen 200/210 °

Dit proces zorgt voor een lange levensduur van het product en voorkomt vroegtijdige afbraak, zoals blaar-
vorming 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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