
Zig Zag belijning 
Tip Toe belijning

Op wegen met een geïntegreerd fietspad zorgt de Orka voor een definitieve scheiding van auto- en fietsverkeer. 
De Orka is ontworpen om binnen het fietspad te worden geplaatst en gepositioneerd tot aan de witte lijn die de rand van de rijbaan
markeert. 
Dit product is door zijn ergonomische vormgeving zo ontwikkeld dat het voor fietsers overrijdbaar is en tevens bescherming biedt. De kant
van de Orka richting het autoverkeer is recht, zodat auto's effectief geweerd worden van het fietspad.
 
Orka I is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

Orka II heeft een andere belijning maar dezelfde ergonomische vormgeving en is voorzien van twee reflectoren voor extra zichtbaarheid.
 
De hoogte van 10 cm zorgt voor een effectieve bescherming van fietspaden. 
Door de witte belijning en de ingebouwde reflectoren (Orka II) is deze rijbaanafscheiding bij alle weersomstandigheden goed zichtbaar. 
Plaatsing bij voorkeur om de 2 meter. Deze maatregel is zowel tijdelijk als permanent toe te passen.

Worden vervaardigd uit 100% gerecycled rubber.
Makkelijk te installeren met 4 schroeven. (optioneel verlijmd)
Door de ingegoten witte markering blijft de Orka kleurvast.
Zijn dankzij de reflectiestrepen zeer goed zichtbaar (Orka II).
Kunnen gemakkelijk op elk vast oppervlak (asfalt, beton) bevestigd worden.
Zijn niet zwaar en kunnen verwijderd en hergebruikt worden.
Zijn onderhoudsvrij.
Zowel tijdelijk als permanent toe te passen.

VOORDELEN:

Afscheiding van fietspaden
Doorgaande wegen 
Betere zichtbaarheid voor fietspaden
Verhoging van veiligheid van fietsers

TOEPASSINGEN:
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ORKA I & ORKA II RIJBAANAFSCHEIDING
Rijbaanafscheiding voor fietspaden

RIJBAANAFSCHEIDING VOOR FIETSPADEN

Versie mei 2022



ORKA I & ORKA II RIJBAANAFSCHEIDING
Rijbaanafscheiding voor fietspaden

Type
 

Materiaal
 

Kleuren &  markering
 
  

Afmetingen  (LxBxH) 
Gewicht

Shorehardheid
Soortelijk gewicht

Treksterkte 
Stroefheid

   
Bevestigingsonderdelen

Schroeven, pennen en ringen
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Orka I en Orka II

Gerecycled rubber 

Orka I: Zwart met witte inlay. (Zig Zag of Tip Toe)
Orka II: Zwart met witte Inlay en reflectoren 
  
920 x 200 x 100 mm.
6,5 kg.
70 Shore A
1.13
3 MPa
80 - droog, 60 - nat

4 schroeven per element (10 cm.)
Optioneel verlijmen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Versie mei 2022

ORKA I: ZIG ZAG
Zwart met witte inlay.

ORKA I: TIP TOE 
Zwart met witte inlay.

ORKA II: + REFLECTOREN
Zwart met witte inlay.


