
straatmeubilair

wegbebakening

verkeerstechniek

buitengewoon innovatief

een sterk staaltje van erdi Straten, wegen, pleinen, parkeergelegenheden, trottoirs  

en parken: de wereld buiten heeft vele gebruikers en 

eigenaren. Ieder met hun eigen wensen en eisen. Individuele 

belangen en algemene waarden die vragen om de juiste  

combinatie van veiligheid, gemak, functionaliteit, stijl en 

duurzaamheid. Totaaloplossingen die dus vragen om een visie. 

Als technische serviceorganisatie ontwikkelt, produceert, 

installeert en onderhoudt Erdi straatmeubilair, wegbe

bakening en verkeerstechnische producten als totaal

concept. Daarbij vormen de technische kennis van en 

de ervaring rond talrijke projecten de brede basis voor  

innovatieve en praktijkgerichte oplossingen. Maatwerk van 

Erdi gecreëerd voor overheden, bedrijfsleven en particulieren. 

onze visie op de buitenwereldstraatmeubilair

ontwikkeling    productie    installatie    onderhoud

Postbus 151,  Rechte Tocht 3-5, T: 075 - 617 33 57 E: info@erdi.nl

1500 ED Zaandam 1507 BZ Zaandam F: 075 - 670 28 21 I: www.erdi.nl
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AfvAlbAk MoDEl PlAnTAAn

De Plantaan is een tijdloos vormgegeven 

afvalbak, gestyled door de Tripel-R-vorm-

gevers van Erdi. De Plantaan is het resultaat 

van een unieke samenwerking tussen 

reinigingsdiensten en ontwikkelaars. De af- 

valbak is vervaardigd uit massief stalen 

spijlen, thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en gepoedercoat in ijzerglimmer coating, 

kleur antracietgrijs. De inwerpopening is voorzien van een kruis en de aluminium binnenbak wordt 

uitgevoerd met een handgreep en gecoat in een door u gewenste Ral kleur. Bovendien beschikt 

deze afvalbak over een uniek deurconcept: bij het openen draait de binnenbak mee naar buiten, 

zodat het legen ervan Arbo-gebruiksvriendelijk kan plaatsvinden (model beschermd). Een afdak 

boven de inwerpopening, een afwijkende inhoud en sleutelsysteem zijn optioneel. 

fIETSovErkAPPIng MoDEl ErASMuS

Erasmus is een gloednieuwe, compleet door 

Erdi ontwikkelde rijwieloverkapping. Het is een 

modulair uit te breiden systeem, met een ele-

gant, ingetogen en functioneel design. De totale 

breedte per sectie bedraagt 4100 mm.

rvS STrAATTEgEl MET fIgurATIE  

Om in de openbare ruimte verschillende 

gebruiksgebieden te onderscheiden, zoals 

bijvoorbeeld fietspad en wandelgebied, 

introduceert Erdi de RVS straattegel met 

fietsersymbool. Deze tegel is vervaardigd uit 

RVS 316, geslepen korrel 320, en voorzien 

van een fietsersymbool dat is opgevuld met 

thermoplast en afgewerkt met beton. De degelijke 

eigenschappen van thermoplast (slijtvast en 

stroef) vormen samen met het RVS een duurzaam 

en buitengewoon functioneel product. Uitvoerbaar 

in diverse figuraties en/of teksten, in combinatie 

met verschillende kleuren thermoplast.

 

rvS AnTIPArkEErPAlEn MET SolAr

Anti-parkeerpalen van RVS 316 voorzien van een lichtring in de paal, 

die bij schemering automatisch oplicht, vormen een magische lijn in 

het straatbeeld. Bovendien bevorderen ze de geleiding van verkeer en 

voetganger en dus de veiligheid. De lichtring is vervaardigd van een 

duurzame en vandalismebestendige kunststof, is neutraal van kleur 

en transparant.

In de bovenzijde van de paal is een lichtcel met solartechnologie 

verwerkt, die beschermd wordt tegen vandalisme door een slagvast  

kunststofhars. Overdag laadt de lichtcel een batterij op. Zodra de 

avond invalt, gaat een lamp op LED-technologie automatisch branden, 

waardoor de lichtring oplicht in de kleur rood, wit of blauw.

urban design
Productinnovatie is voor Erdi een continu proces. Met oog voor veiligheid, stijl, duurzaamheid 

en functionaliteit introduceert Erdi dit jaar opnieuw een aantal noviteiten op het gebied van 

straatmeubilair. Stuk voor stuk onderscheidende en duurzaam geteste producten, die inspelen 

op de voortdurend toenemende vraag naar kwaliteit.
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ZITbAnk MoDEl ouTSIDE

Met zijn robuuste maar toch eenvoudige vormgeving, gestyled 

door de Tripel-R vormgevers van Erdi, is de Outside een tijdloze 

zitbank. De bank bestaat uit negen vierkante balken van Mahoney 

Sipo-hout, met aan de onderzijde een gefreesde sparing voor 

verzonken montage aan het onderstel. Het onderstel bestaat uit 

twee staanders, vervaardigd uit kokerprofiel en plaatmateriaal, 

thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Een staande 

rugleuning en het poedercoaten van het onderstel in een 

door u gewenste Ral kleur, zijn optioneel. 

ZITbAnk MoDEl WAll

De Wall is een mooi voorbeeld van een op maat 

ontwikkeld stukje straatmeubilair. Deze Wall is namelijk 

geheel afgestemd op de wensen van de klant. De Wall is 

gemaakt van Mahoney Sipo-hout en de steunen zijn van 

staal, thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en 

gepoedercoat. De bank kan zowel tegen een muur als 

vrijstaand worden gemonteerd. Het zitvlak is samengesteld 

uit vijf balken van 120x70 mm en het rugvlak bestaat uit één balk van 240x70mm. De Wall is 

verkrijgbaar in diverse lengtes, variërend van 2 tot 5 meter. Afwijkende lengtes zijn optioneel. 

InSTEEkPAAl MoDEl 115 rvS/DS

De wegneembare insteekpaal model 115 RVS/DS is geheel 

vervaardigd uit RVS 316, geslepen korrel 320, en voorzien van 

een beschermkap waarmee het discushangslot wordt beschermd 

tegen vandalisme. Het discushangslotsysteem is tevens leverbaar 

met moedersleutelsysteem, dat zorgt voor een selectieve toegang 

bij wegneembare anti-parkeerpalen. De insteekpaal is uitgevoerd 

met het ERS-vergrendelingssysteem en voorzien van een laser-

gegraveerd logo op het gedraaide bovendeksel van de insteekpaal.

ZITbAnk MoDEl 

CAnAPé rETro

Op het Gustav Mahlerplein in Amsterdam vormt een 

aantal zitbanken van het model Canapé Retro, dubbelzijdig 

uitgevoerd in de kleur wit, een mooi golvend geheel. De 

zitbanken zijn vervaardigd van duurzame materialen, zoals 

gietijzeren staanders en Fsc-gecertificeerde houten delen, 

die blind gemonteerd zijn aan de staanders. 


