
Veilige overbrugging van de hoogte van weg naar bus.
Goed zichtbaar door 4 glasbolreflectoren (optioneel led).
Veilig door het antislipprofiel en de RVS tack geleidelijnen aan
de voorkant. 
Beschermt de carrosserie van de bus.
Vergemakkelijkt het instappen door het aanrijprofiel aan de
voorkant .   
Makkelijk voor hergebruik ook bij verplaatsing van de halte.
Comfortabel en veilig wachten ook in gebieden waar dit niet
altijd wordt geboden.

VOORDELEN

CODACON BUSSTOP
prefab bushalte element

De Codacon busstop is een dynamisch gevormd prefab bushalte element, die op elke locatie geplaatst kan worden. 

Bijzonder geschikt voor een omgeving met beperkte ruimte of waar men de omgevingsinfiltratie zo min mogelijk wil verstoren. 
Deze opstap zorgt voor een gemakkelijke overbrugging van het hoogteverschil tussen weg/berm en de bus. Ook op plekken waar
dit anders niet mogelijk is. 

De Codacon busstop wordt standaard geleverd met vier glasbolreflectoren, die zorgen voor een optimale zichtbaarheid van de
situatie. Het gehele element is voorzien van een antislipprofiel. Aan de voorkant van de Codacon busstop zijn RVS tack
geleidelijnen, dit zorgt voor een optimaal voelbare en zichtbare begrenzing. 

Het element is uiteraard volledig gewapend en voorzien van een bus profielband aan de voorzijde om de carrosserie van de bus
te beschermen tijdens het aanrijden en de overstap te vergemakkelijken. 
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De Codacon busstop kan ook worden toegepast op
slappe ondergronden en bermen, door de unieke
bermijzers. 

Deze stalen pinnen aan de achterkant zorgen voor
een stevige verankering van het element zelf in
smalle bermen. 

Door zijn vorm en de wapening is dit element
bijzonder sterk en ook geschikt voor hergebruik bij
verplaatsing van de betreffende halte.



Codacon

Gewapend beton (voorzien van antislip profiel)

Grijs

 250 x 150 x 340 cm.

220 cm.

1900 kg.

Bermijzers (2 stuks)

Type
   

Materiaal
  

 Kleuren
   

 Afmetingen
 

Opstap hoogte 
 

 Gewicht
  

 Bevestigingsonderdelen 

CODACON BUSSTOP
Prefab bushalte element

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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4 glasbolreflectoren
RVS tack geleidelijnen
2 bermijzers

TOEBEHOREN:


