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Infrateq verkeersmaterialen
Productoverzicht

Infrateq biedt een compleet, innovatief en modulair systeem voor effectieve snelheidsbeheer-
sing van verkeer in het algemeen. Hier volgt een overzicht van onze producten.

Het aanbod verkeersmaterialen bestaat uit drie productgroepen:
1. Snelheidsverlagende producten en voorzieningen
2. Producten voor verkeersgeleiding en -scheiding
3. Overige verkeersaccessoires  

1. Snelheidsverlagende producten en voorzieningen - dynamische snelheidsbeheersing

Gumatec® 30 km/h, 50 km/h en overgangszone 30-50 km/h
Gumatec® modulair systeem van prefab rubberdrempels met ronde vormen.
- Gumatec® Systeem 164: geluids- en trillingsarme oplossingen voor 50 km/u zones

(busvriendelijk, 50 km ontwerpsnelheid)
- Gumatec® Systeem 182: geluids- en trillingsarme oplossingen voor overgangszones

30-50 km/h
- Gumatec® Systeem 200: geluids- en trillingsarme oplossingen voor 30 km/u zones

Ook totaaloplossing in combinatie met bijvoorbeeld een Park-Stop mogelijk.

Gumacon 50® en Gumacon 30® - permanent en zeer slijtvast
Prefab betondrempelsystemen voor diverse snelheden. Duurzame oplossingen gemaakt uit
betonelementen met dezelfde vormen als de bekende Gumatec® drempels.

Euroteq® en Traffidur®
Prefab drempels voor 30 km/h.
Eurodrempels (snelheidskussens) of z.g. Berlijnse kussens voor ongehinderde doorgang
van ambulances en brandweerwagens. De nieuwste Europese standaard voor 30 km/h
gebieden.

Betonnen Gumacon® bussluis
Gumacon® bussluizen worden toegepast als verkeersregulerende oplossing in personen-
autovrije routes voor hulpverleningsdiensten, openbaar vervoer en landbouwverkeer.
Deze betonnen bussluizen hebben een lange levensduur en worden ingezet in situaties met
een definitief karakter.

BigRamp 5® en BigRamp 7®
Rubberverkeersdrempels voor garages en industriële gebieden. 
- BigRamp 5® - voor vriendelijke (dynamische) afremming tot 15 km/h 
- BigRamp 7® - voor effectieve afremming in voetgangersgebieden tot max. 5 km/h
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2. Geleiding en scheiding

Markerings- en scheidingsbalken TMB 1200 en TMBK 700 mm
Voor het scheiden van wegen op gelijk niveau.

Separ® en Consul® prefab midden- en zijgeleiders
Modulaire systeem van elementen voor opbouw van prefab middengeleiders,
zijgeleiders en uitstulpingen.

Park-Stop® parkeerbalken
Effectieve bescherming van vitale bouwdelen van een parkeergarage of
toepasbaar als rijbaangeleiding/-versmalling.

BSAK® kantbanden
Te gebruiken als afscherming tegen ongewenst parkeergedrag, als scheidingsbalk
voor fiets- en overig verkeer en als stopper op parkeerplaatsen.

3. Overige verkeersaccessoires

Kabelbruggen, middengeleiders, blindengeleidetegels e.d.

Infrateq verkeersproducten zijn milieuvriendelijk en volledig recyclebaar.

Voor alle producten uit onze Gumatec® serie zijn algemene en technische
informatiebladen beschikbaar. Infrateq biedt voor elk verkeersprobleem
een passende oplossing; maak gebruik van ons vrijblijvend verkeersadvies!

Consul® midden- en zijgeleider

Separ® midden- en zijgeleider
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