X-Last Fietspadpaal
®

Na jaren van intensief onderzoek presenteert XLast® een revolutionair nieuw concept voor veilige
en duurzame flexibele palen.
X-Last® Fietspadpalen zijn gemaakt van een speciaal ontwikkeld polyurethaan met unieke producteigenschappen. De palen zijn flexibel, maar
hebben desondanks een hoge buigweerstand.
De stijfheid zorgt er voor dat de X-Last® Fietspadpaal perfect is voor zijn doel: voorkomen dat
voertuigen op een ongewenste plek worden geparkeerd of dat men een afgesloten gebied kan
binnenrijden. Daar staat het vergevingsgezinde
karakter van de paal tegenover: meebuigen bij
een aanrijding en het altijd terugkeren van de paal
in zijn oorspronkelijke vorm. Door zijn flexibiliteit
is de X-Last® Fietspadpaal praktisch onbreekbaar.
Doordat de flexibele X-Last® Fietspadpaal is vervaardigd uit polyurethaan wordt deze niet door
roest aangetast. Daarnaast is er veel minder beheer nodig omdat de paal niet scheef zal gaan
staan.
X-Last® flexibele palen zijn ontworpen om
uw straten en terreinen veiliger te maken
en de stedelijke omgeving er fraaier uit te
laten zien! Geheel in de lijn van POL:
Oplossingen voor verkeer en veiligheid.

Technologie
De palen worden tijdens een spuitgietproces uit
één stuk vervaardigd. De grondstof wordt eerst
op kleur gebracht, zodat de palen door en door
gekleurd zijn. Beschadigingen vallen hierdoor niet
of nauwelijks op. De palen worden afgewerkt met
een transparante UV-bestendige coating.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van de fabrikant van X-Last® is gecertificeerd volgens ISO
14001 en IS0 9001:2008.

X-Last® palen hebben CE-markering.
Permanent geplaatste X-Last® Fietspadpalen zijn goedgekeurd conform EN 12767
(passieve veiligheid).
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Veilige, afgeronde kop

• Veiliger voor fietsers
• Onderhoudsvrij
• Duurzaam
• Overrijdbaar bij calamiteiten

De ecologische keuze
Ook het milieu vaart wel bij de keuze voor X-Last®
Fietspadpalen. Er is door het instituut INASMETTechnalia onderzoek gedaan naar de milieubelasting van X-Last® Fietspadpalen en traditionele
stalen palen. Daarbij is gekeken naar:
• het productieproces
(wat kost het aan hulpbronnen om de palen te produceren)

• de recyclebaarheid
• de verwachte levensduur
De uitkomst van deze cradle-to-cradle analyse is
dat de milieubelasting van X-Last® Fietspadpalen
gemeten over de levenscyclus 50% lager is dan
die van traditionele stalen palen. Tel daarbij nog
op dat de X-Last® Fietspadpalen onderhoudsvrij
zijn en dat schade aan voertuigen wordt voorkomen. Ook zeer belangrijke aspecten in deze totale
keten.
De fabrikant van X-Last® palen produceert en
ontwikkelt al vele jaren volgens het principe van
duurzaam ondernemen.
Voor het milieu is de X-Last® Fietspadpaal
50% beter dan een traditionele stalen paal.
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Vaste montage in betonpoer

Vaste montage op asfalt/beton

Uitneembaar d.m.v. grondpot
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Montage op bestaande fundatie
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