ORION

BEWEGWIJZERING
ORION EN SPACER STAANDERS

De Buitenbewegwijzering is een modulair systeem, wat
opgebouwd wordt uit staanders in combinatie met stevige dubbelzijdige tekstborden in de hoogte van 50,
100, 150 en 200 mm en diverse breedtematen.

SPACER

Er zijn ook samengestelde borden mogelijk in elke gewenste bordhoogte. Uitvoerbaar met de ronde Orion of
met de driehoekige Spacer staanders.
De tekstborden kunnen in elke combinatie eenvoudig
vanaf de bovenzijde in de staanders geschoven worden
waardoor de blinde bevestiging ontstaat.
Voor zowel onder- als tussen de tekstborden is een bijzonder profiel ontwikkeld. Dit uitgekiende profiel heeft
als voordeel dat er, buiten de 19 mm dikke tekstborden,
ook 10 mm dikke tekstborden gebruikt kunnen worden.

KENMERKEN
•
•
•

ORION PARKEERBORD

Met ronde Orion of met driehoekige Spacer
staanders
Geanodiseerd aluminium profiel & deksel
Met 19 mm dikke tekstpanelen

OPTIONEEL
•
•
•

In Ral gespoten
Met Pulsar LED lichtkoof (meerprijs), enkelzijdig of dubbelzijdig
Orion parkeerbord afm. 500x150 mm

MONTAGEHANDLEIDING BEWEGWIJZERING
Afhankelijk van de grootte van het bord wordt deze geassembleerd of in delen
geleverd. In dit geval het complete bord eerst in elkaar zetten.
Graaf 2 gaten van 300 x 300 x 800 (L x B x D). De afstand tussen de gaten dient
even groot te zijn als de afstand tussen de staanders, gemeten hart op hart.
De diepte van de gaten is afhankelijk van de staanderlengte (boven de grond).
Als richtlijn adviseren wij circa 2/3 boven de grond en 1/3 onder de grond, met een
maximum van 1 meter in de grond.
Leg onder in de gegraven gaten 2 keien of tegels en stel deze waterpas, omdat hier
de staanders van het bord op rust tijdens het storten van beton.
Plaats de staanders, met grondankers, in de gaten en stel deze waterpas.
Vul de gaten voor de helft met droge Turbo betonmortel (sneldrogend), voeg per gat
een halve emmer met water toe.
Vul de gaten aan met droge betonmortel tot 200 mm onder de rand.
Controleer of de Orion of Spacer bewegwijzering nog waterpas staat.
Na 10 tot 15 minuten is de beton hard en staat het bord vast.
De 2 gaten verder aanvullen met aarde en netjes afwerken.

Let op:
Afhankelijk van de plaatselijke grondgesteldheid kan er meer of minder beton nodig
zijn, vooral bij grotere borden. Bij twijfel overleggen met een lokale aannemer.
Lichtkoof is optioneel
leverbaar en wordt op
een 50 mm paneel
gemonteerd. De voeding
wordt onzichtbaar in de
staander gemonteerd.
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Kei of tegel

Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage.
Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typefouten voorbehouden.

SCHAAL 1:2

TECHNISCHE GEGEVENS
ORION bewegwijzering

Buitenmaat= Zichtmaat + 177
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Bordmaat= Zichtmaat + 55

SPACER bewegwijzering
Buitenmaat= Zichtmaat + 175
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Zichtmaat
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Bordmaat= Zichtmaat + 55

50mm

Grotere samengestelde panelen op aanvraag.
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