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Hoekbeschermer met veiligheidssignalering 
• Voorkomt beschadigen en vies worden
• Vergroot de zichtbaarheid
• Voorkomt (of beperkt) schade aan personen, goederen en gebouwen

Veiligheidssignalering: Reflexite® Oranje

Hoogwaardig fluorescerend materiaal dat voldoet aan de eisen 
zoals die gesteld worden in prEN1789:1999 (o.m. de mate van 
reflectie). 

Praktijksituatie: VOOR Praktijksituatie: NA

Omdat dit niet de oplossing is...

Hoekbeschermer met signalering & rubberbumper

Onnodige beschadigingen
Wist u dat: er jaarlijks miljoenen euro’s aan onnodige 
herstelkosten worden uitgegeven? 

Een ongeluk zit in een klein hoekje; bij het uitdraaien 
van het parkeervak raakt u net die betonnen pilaar die 
daar  zo verraderlijk staat. Jammer, niet gezien. Gevolg: 
een hoop ergernis en honderden of misschien wel duizen-
den euro’s schade aan uw auto. Weggegooid geld. Maar 
daar blijft het niet bij, ook de hoek van de pilaar in de  
parkeergarage is er niet fraaier op geworden. Het is duide-
lijk dat u niet het eerste slachtoffer bent van deze onge-
wenste “vrijage”! Zo zijn er talloze voorvallen te noemen 
waarbij we in een moment van onachtzaamheid schade 
veroorzaken aan personen, goederen of gebouwen.

Potentiële schade voorkomen

Als de motoriek van kleine kinderen nog niet volledig is 
ontwikkeld, zijn we alert. Scherpe punten van de tafel 
worden omkleed met een zacht kunststof of scherpe 
traptreden worden voorzien van aluminiumprofielen met 
ronde neus. We kijken vooruit en proberen fysieke schade 
te voorkomen.

Maar waarom niet ook materiële schade voorkomen als 
dit eenvoudig kan? U doet dit door Alprokon hoekbe-
schermers op risicovolle locaties te plaatsen; één van de 
basismodellen of hoekbeschermers met een energie-absor-
berende rubberen stootbumper. Alle profielen zijn voorzien 
van veiligheidssignalering naar keus.
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Een ongeluk zit in een klein hoekje! Extra attentiewaarde:
• Reflexite® - oranje, fluorescerend materiaal
• Attentiekleur geel/zwart
• Glo-Brite® - witgroen, fotoluminescent materiaal

Veiligheidssignalering: Glo-Brite®

Hoekbeschermer modellen

Fotoluminescent materiaal (Glo-Brite® - witgroen) dat 
wordt “opgeladen” door de omgevingsverlichting die 
minimaal 54 lux moet bedragen. Bij plotselinge lichtuitval 
(donker) wordt de opgeslagen energie weer afgegeven. Glo-
Brite® gloeit dan gedurende ca. 90 min. fel groen.

Bumper: flexibel zwart rubber

BINNEN-maat: 60 x 60 x 1 mtr.
bevestiging: schroeven of lijmkit

BUITEN-maat: 50 x 50 x 1 mtr.
bevestiging: schroeven of lijmkit

BUITEN-maat: 
40 x 40 x 1 mtr.
bevestiging: lijmkit

uitvoering E32

uitvoering E31

uitvoering E30

Voordelen op een rijtje
Uw directe voordelen:
1. Voorkom beschadigingen en “vies” worden van bijv. hoek 

(stuc-/metselwerk) of kolom-omgangen.
2. Vergroot de zichtbaarheid van de hoek. Door een keuze te 

maken voor “signalerende” materialen (reflecterend of fotolu-
miniscent), eist de hoek de aandacht op.

3. Voorkom schade aan personen, apparatuur (stofzuiger, 
schrobmachines) of voertuigen (trolley’s, kar, etc.).
Extra voordeel rubberen stootbumper: bij het eerste con-
tact met het rubber (bijv. bij vallen, rijden, stoten) ontstaat 
geen (of minder) schade doordat de energie van ongewenste 
aanraking wordt geabsorbeerd door de twee ingebouwde 
‘‘luchtkamers’’.

Waarom kiezen voor Alprokon hoekbeschermers?
1. Afgeronde hoeken voorkomen pijnlijke blessures
2. Optioneel: voorzien van een energie-absorberende rubberen 

stootbumper (geborgd in het aluminium profiel)
3. Voorzien van erkende ‘‘attenderende” materialen (2x) 
4. Eenvoudige montage; geschroefd of gekit

Bij bestelling opgeven:  
1. uitvoeringsnummer, lengte, materiaal en aantal stuks.
2. geboord (incl. RVS platkopschroeven 4 x 25 mm) of 
3. blind voor bevestiging d.m.v. AlproFix lijmkit (incl.).

Bestellen voorraad pakket: 
Hoekbeschermers - 100 cm.
Verpakking: 10 stuks in een kartonnen koker.
E30: inclusief AlproFix lijmkit.
E31 en E32: Naar KEUS incl. schroeven of AlproFix lijmkit.
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langduriger 
contactmoment
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Ook in ons leveringsprogramma - NON-Slip-Safety
• Traptrede- en dorpelprofielen voorzien van NON-Slip-Safety materialen; een bijdrage aan de 

valveiligheid van de vaste trap.

   Kijk op onze site en download de brochure!

Alprokon NON-Slip-profielen

Alprokon traptrede profielen zijn voorzien van een afge-
rond, geribbeld, neusstuk en een “high-track” NON-Slip-
Toplaag. Daarmee wordt het afdalen van de “vaste trap” 
een stuk veiliger. De NON-Slip-Toplaag met een hoge 
slipweerstand zorgt voor maximale grip.

Het afgeronde neusstuk zorgt ervoor dat de voorvoet 
‘‘uitrolt’’ (buigt) over het neusstuk bij het afdalen van 
de “vaste trap”. Hierdoor ontstaat een langer contact-
moment tussen de voetzool en de traptrede. Iets dat de 
stabiliteit ten goede komt, zeker ten opzichte van een 
niet afgeronde traptrede waarbij slechts sprake is van 
een “lijncontact”.

NON-Slip-Traptrede profielen

NON-Slip-Dorpelprofielen
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NON-Slip-Safety, Reflexite® en Glo-Brite® - op rol
• De zelfklevende NON-Slip-Safety-Tapes in diverse soorten en kleuren - op rol
• Fotoluminescent materiaal Glo-Brite®, glow-in-the-dark - op rol
• Fluorescerend materiaal Reflexite® - op rol
• Let op: tolerantie op rolbreedte +/- 1,5 mm
• Verwerking volgens voorschrift

Maat- en modelwijzigingen onder voorbehoud. Datum: 01 maart 2015 - Rev. 0


