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Productbeschrijving

De ROMB serie zijn geleidehekken welke zich kenmerken 
door de eenvoud. Door geleidehekken toe te passen zorgt 
men voor veiligheid en creer je visuele loop/rijbanen. 

Belangrijk
 

Algemeen

ROMB 1
• Bovenrand: 80 mm
• Materiaaldikte: 8 mm
• Cortenstaal en verzinkt staal + 2 

laagse poedercoating
• Verzinkt ongecoat op aanvraag
• Garantie 5 jaar (aflopend)

ROMB 2
• Bovenrand: 80 mm
• Materiaaldikte: 8 mm
• Cortenstaal en verzinkt staal + 2 

laagse poedercoating
• Verzinkt ongecoat op aanvraag
• Garantie 5 jaar (aflopend)

Opties

• FURNS Betonpoer

Geleidehekken

Specificaties
 

Aandachtspunten

• Na ontvangst dienen meteen alle verpakingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
• Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
• Producten worden ongeroest aangeleverd.
• Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
• Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
• Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
• Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud

• Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afspuiten met schoon leidingwater.  
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.
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1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) onder-
grond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, 
kunnen er spanningen in het product ontstaan die 
kunnen resulteren in schade aan het product. 

2. Markeer de positie van de gaten onderin het ge-
leidehek en boor gaten in de bestrating.

Plaatsing

3. Plaats het geleidehek op de vlakke bestrating zo-
dat de gaten in de staanders overeen komen met 
de geboorde gaten.

Doordat het geleidehek op de bestrating te plaat-
sen is, kan het geleidehek overal geplaatst worden 
zonder dat er gegraven hoeft te worden.

4. Bevestig het geleidehek vervolgens op de be-
strating met pluggen of eventueel een chemisch 
anker.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze 
een voor een vastgedraaid kunnen worden.

Plaatsing
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Modellen

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.nl.

ROMB 1 ROMB 2

Geleidehekken


