
KOLOM- EN HOEKBESCHERMING 7.1.NL

De beste bescherming voor dragende zuilen en kolommen



BOPLAN
Dé Fabrikant in Superieur Veiligheidsmateriaal

Boplan ontwerpt, ontwikkelt en produceert duurzame, uiterst efficiënte 

veiligheidssystemen voor veeleisende omgevingen. Centraal hierbij staat 

de bescherming van mensen, voertuigen, gebouwen en infrastructuur. We 

maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige en buitengewoon sterke 

kunststoffen, waardoor de eigenschappen van traditionele grondstoffen 

geen rol meer spelen. 

De modulaire systemen van Boplan zijn de meest innovatieve op de markt 

en worden gebruikt voor de beveiliging van industriële gebouwen, maga

zijnen, productiehallen, luchthavens, boorplatformen en (petro)chemische 

sites. Wij bieden de juiste oplossing voor elke specifieke toepassing. 

Door onze passie voor kwaliteit en zin voor vernieuwing zijn we uit ge

groeid tot één van de toonaangevende bedrijven in de sector. Alle produc

ten en systemen worden vooraf aan tests onderworpen om te ver zekeren 

dat ze aan de strengste normen voldoen. 

© 2016, Boplan bvba: Niets in deze uitgave mag worden gekopieerd, opgeslagen in een automatische database en/of gepubliceerd in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boplan bvba. Alle informatie in deze brochure is zonder verbintenis, vervangt alle voorgaande informatie, prijzen en documentatie en kan te allen tijde gewijzigd worden. Boplan kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor wijzigingen aan zijn producten. De afbeeldingen in deze brochure zijn louter illustratief en zijn vaak voorzien van opties. Geregistreerde modellen, patenten en patenten in aanvraag. De kleuren in de brochure kunnen verschillen van 

product tot product en geven mogelijk niet de kleur van de eigenlijke producten weer. De kleuren in deze brochure zijn niet bindend en kunnen variëren volgens de toepassing, markt en productiecyclus. 

ONZE MISSIE:

Boplan engageert zich ertoe uitzonderlijke producten te ont

wikke len die de bestaande standaarden in industriële veiligheid 

uitdagen! Via de passie en constante drang naar vernieuwing 

van onze getalenteerde en toegewijde medewerkers streven we 

ernaar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

ENKELE VAN ONZE KLANTEN:
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Stapelbaar voor bescherming op grotere hoogte

Plaatsing in enkele seconden 
met brede velcrobanden

Vervaardigd uit HDPE 
(High Density PolyEthylene)
Gekleurd tot in de kern
Uv-bestendig
Niet-geleidend
Waterbestendig

Toepasbaar op zuilen en kolommen 
in verschillende maten/vormen

100, 120, 150, 155, 210, 260, 310, 
410, 510, 610 (mm)

Tochtkanalen voor gecontroleerde 
impactabsorptie

Industriële aanrijbeveiliging via kolombescherming voorkomt kostbare en structurele schade aan kolommen, zuilen en 

pilaren in magazijnen, productiehallen, luchthavens en parkings. Deze producten zijn getest en goedgekeurd, en vormen 

een complete bescherming ontwikkeld naar de hoogste veiligheidsnormen.

Jaarlijks wordt er wereldwijd in tal van werkomgevingen heel wat 

schade door aanrijdingen veroorzaakt aan kolommen, zuilen en 

pilaren. Boplan kolombeschermers vormen de ideale bescherming 

voor kolommen, pilaren en zuilen. Met FLEX IMPACT® kolom be-

scher ming kunt u niet alleen kostbare schade voorkomen aan uw 

gebouwen en voertuigen, ook de bestuurder is door de unieke 

eigenschappen van FLEX IMPACT® beter beveiligd tegen letsels.

Boplan kolombeschermers zijn speciaal ontwikkeld om industriële 

werkomgevingen veiliger te maken waar vorkheftrucks en voet-

gangers elkaar regelmatig kruisen. Het aanbrengen van grote 

beschermende Boplan protectoren biedt u een aantrekkelijke, veel-

zijdige en goed zichtbare manier om verkeer op de werkvloer 

veilig te laten verlopen en kostbare schade aan vrijstaande kolom-

men in bedrijfspanden te minimaliseren.

Boplan FLEX IMPACT® veiligheidsproducten zijn ontworpen om 

maxi male impactbescherming te bieden voor kolommen, zuilen en 

pilaren in werkomgevingen. Ze beperken de impactkracht waar-

mee voertuigen kolommen kunnen beschadigen. Door hun absor-

berende kracht elimineren ze bijna volledig het risico op schade en 

stellen zo de structurele integriteit van uw kolommen veilig. 

Boplan biedt u passende bescherming voor elke maat van kolom. 

Door een divers aanbod aan diameters van de kolombeschermers 

kan in iedere werkomgeving de juiste bescherming worden aange-

bracht. Ze omhullen de meest kwetsbare plaatsen in uw magazijn 

met een extra beschermende laag. Boplan kolombeschermers zijn 

vervaardigd uit flexibel en onbreekbaar plastic of HDPE (High 

Density PolyEthylene). Dankzij deze flexibele kunststof absorberen 

ze de impact en be schermen daarbij zowel het voertuig, de 

bestuurder als de kolom.



BOPLAN biedt hoogwaardige, geavanceerde en efficiënte 

kolombescherming voor uw zuilen en gebouwen. De uit 

HDPE (High Density PolyEthylene) vervaardigde bescher-

mingen van BOPLAN zijn uiterst impactbestendig en stan-

daard beschikbaar in de veiligheidskleur geel. Na een 

aanrijding herstellen ze zich dankzij een "ingebouwd 

geheugen" terug naar hun oorspronkelijke vorm/positie. 

Aangezien kunststof niet roest en geen schilderwerk ver-

eist, is het een kosten besparende oplossing voor elk 

magazijn.

ONGELOOFLIJK STERK EN  
GROOT ABSORPTIEVERMOGEN

• BOPLAN kolombeschermers zijn vervaardigd uit HDPE 

(High Density PolyEthylene), een flexibele en onbreek-

bare kunststof.

• Ze beperken de impact van een heftruck voor de 

kolommen, omliggende steunpunten, heftruck én 

bestuurder.

• Strategisch geplaatste curves en uitsparingen zijn 

gemonteerd rondom de kolombeschermer om impact-

krachten van de kolom weg te drijven.

• Tochtkanalen voeren tijdens de impact de inwendige 

lucht af aan een gecontroleerde snelheid. Zo behouden 

de protectoren ook hun weerstand tegen de uitge-

oefende krachten tijdens het leeglopen.

• BOPLAN kolombescherming schuift niet weg, ongeacht 

de hoek van de aanrijding.

• De elastische, flexibele en vormstabiele protectoren 

met groot stootkrachtabsorberend vermogen zijn uit-

voerig getest.

• Na een aanrijding van een voertuig of heftruck tegen 

de stalen of betonnen pilaren van de gebouwconstruc-

tie of magazijninrichting zal de kolombeschermer 

opnieuw zijn oorspronkelijke vorm aannemen dankzij 

zijn grote absorberende vermogen.

UNIEKE, OPVALLENDE LOOK
• Opvallend geel: goed zichtbaar en de universele veilig-

heidskleur (ook beschikbaar in andere kleuren).

• Uv-bestendig kunststof voorkomt vaal worden en  

verkleuring.

• De uitsparingen in de omtrek zijn zo ontworpen dat  

ze vloeiend zijn. Zo kan zich geen stof of vuil kan 

ophopen in hoekige uitsparingen.

• Waterbestendig, roest niet en dus eenvoudig schoon  

te maken.

 • Bestand tegen chemische producten en niet-geleidend.

FLEX IMPACT
® 

biedt veel voordelen

Stijlvolle vormgeving Verschillende maten/ 
vormen mogelijk

Bestaat uit 2 losse delen Ondersteunt kleinere 
maat onder hoek dankzij 
uitsparingen*

Geschikt voor ronde,  
vierkante, achtkantige of 
rechthoekige pilaren**

EXTREEM IMPACTBESTENDIG · OPMERKELIJK COMPRESSIEVERMOGEN ·  
DUURZAAM EN ONDERHOUDSVRIJ · VORM, UITZICHT EN EIGENSCHAPPEN  
BLIJVEN BEHOUDEN NA AANRIJDING

(*) KP400 & KP600 exclusief  (**) extensies optioneel



Het is belangrijk dat dragende zuilen en kolommen in bedrijfshallen optimaal beschermd worden. Aanrijdingen kunnen 

immers op termijn de stabiliteit van de hele constructie in gevaar brengen. Onze kolombeschermers bestaan uit twee 

delen, die eenvoudig aansluitend rond de zuil worden aangebracht. Ze beschikken over een enorm compressie vermogen, 

waardoor eventuele schokken perfect gedempt en opgevangen worden en de zuil gevrijwaard blijft van structurele 

schade. Voor kleinere, niet-dragende zuilen of kolommen, raden we onze discretere hoekbescherming aan.
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  CP PROTECTOR  

Hoekbescherming voor de meest kwetsbare muren en hoeken

De CP Corner Protector biedt een impactbestendige hoekbescherming of wand-

bescherming voor muren, wanden en hoeken, maar ook voor kleine pilaren en 

machines in uw bedrijf, garage, magazijn of winkel. De CP hoekbescherming 

behoort tot de flexibele en duurzame FLEX IMPACT® aanrijbeschermingen en is 

leverbaar in zowel geel als zwart. De CP hoek- of wandbescherming is licht, 

gemakkelijk te plaatsen en beschermt de meest kwetsbare uiteinden en hoeken 

van uw muren en wanden.

  KP UNIVERSAL  

Modulaire en universele bescherming van grote zuilen en mas-

ten

De KP Universal behoort tot de FLEX IMPACT® familie en is net zoals de andere 

producten van deze reeks extreem impactbestendig. Met haar enorme compres-

sievermogen vangt deze kolom bescherming de schokken op en zorgt ze voor 

demping bij de minste aanrijding. Deze duurzame en onderhoudsvrije kunststof-

fen kolombescherming is verkrijgbaar in een goed zichtbaar signaalgeel. Door 

haar modulaire ’one size fits all’-constructie is ze geschikt voor elke zuilafmeting. 

Na impact behoudt de KP Universal kolombescherming haar vorm, uiterlijk en 

eigenschappen.

  KP PROTECTOR  

Kolombescherming voor ronde dragende zuilen of kolommen 

met een H-profiel

De KP Protector is een ronde kolombescherming voor ronde, dragende zuilen of 

voor kolommen met een H-profiel. Met deze pilaarbescherming voorkomt u 

schade door aanrijdingen aan masten en dragende zuilen en kolommen in 

bedrijfshallen en magazijnen. De KP Protector bestaat uit twee delen die u een-

voudig rond de zuil tegen elkaar kunt aanbrengen. 



MEER PRODUCTEN VAN BOPLAN
Ontdek ons ruime productaanbod

Lange levensduur  
= kostenbesparend

Recycleerbaar en kleine 

ecologische voetafdrukUvbestendig

Stevigheid gelijk
waardig aan staal

Antistatisch

Licht in vergelijking 
met staal

Gebruiksvriendelijk 
Modulair ontwerp

Herschilderen  
hoeft niet

Brandvertragend

Geen vloerschade
Optimale  

zichtbaarheid

Roest niet
Bestand tegen  
chemicaliën

Getest en  
goedgekeurd

Voordelen van Boplan

Over vloermarkeringen stappen is makkelijk, over fysieke afschermingen niet. Markeringstape is een goed middel om 

verkeersregels aan te geven en het gebruik ervan verdient dan ook aanbeveling, maar mensen durven dit al eens 

negeren als het hen goed uitkomt. Het verkeer van voetgangers en vorkheftrucks gescheiden houden is een van de 

beste manieren om catastrofale ongevallen met vorkheftrucks te voorkomen. Soms kan het voldoende zijn om wan-

delpaden af te bakenen met LINE PLAN vloertape om aan te geven waar medewerkers moeten wandelen als ze zich 

over de bedrijfsterreinen verplaatsen. In kritieke zones, waar het gevaar en de waarde hoog zijn, kan een stevige, 

fysieke FLEX IMPACT® afscherming dan weer nodig zijn. Om er echt zeker van te zijn dat voetgangers zich niet onder 

het vorkheftruckverkeer mengen, zijn er afschermingen om te voorkomen dat een vorkheftruck de grens van een 

wandelpad overschrijdt en om voetgangers binnen afgebakende zones en toegangspunten te houden.



  CP Protector / kolombescherming

  KP 150 / kolombescherming

  KP 150 / kolombescherming

  CP Protector / kolombescherming

  KP 300  / kolombescherming

  KP Universal with Bollards / kolombescherming

  KP Universal / kolombescherming

  KP 150 / kolombescherming
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voor meer informatie over ons wereldwijde netwerk van verdelers

 T +32 (0)56 20 64 20

 F +32 (0)56 20 63 20

 E info@boplan.com

 T +33 (0)1 80 88 47 32

 F +33 (0)1 80 88 47 29

 E info@boplan.fr

 T +49 (0)6026 999 51 90

 F +49 (0)6026 999 51 92

 E info@boplan.de

 T +31 (0)13 220 26 24

 F +31 (0)13 220 20 65

 E info@boplan.nl

 T +44 (0)1902 82 4280

 M +44 (0)7427 29 8576

 E info@boplan.co.uk

 T +1 6788905906

 F +1 6788905907

 E info@boplan.us

Boplan België · Hoofdkantoor
Muizelstraat 12

8560 Moorsele

Boplan Frankrijk
113, Rue Victor Hugo

92300 LevalloisPerret

Boplan Duitsland
IHPNord · Babenhäuser Str. 50

63762 Großostheim

Boplan Nederland
Carel Vosmaerdreef 2

5051 GN Goirle

Boplan UK
Office PA147  Technology Building Wolverhampton Science Park

Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU

Boplan USA
2600 Northlake Drive

Suwanee, GA 30024

AXES GATE 7.1.NL

Industriële veiligheidspoorten voor een robuuste valbescherming

LINE PLAN 7.1.NL

Onverwoestbare vloermarkering die professionaliteit uitstraalt

FLEX IMPACT 7.1.NL 
Modulair aanrijbeveiligingssysteem uit flexibel polymeer

Vorher Aufprall

Nachher

XTRA GRIP 7.1.NL 
Slijtvaste antislipoplossingen voor val en slippreventie

 T +34 936 81 66 88

 M +34 619 62 13 34

 E info@boplan.es

Boplan Spanje
Vía Augusta, 59 D. 703

08006 Barcelona


