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buitengewoon innovatief

selectieve toegangssystemen
een sterk staaltje van erdi

Straten, wegen, pleinen, parkeergelegenheden, trottoirs  

en parken: de wereld buiten heeft vele gebruikers en eigenar-

en. 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 buitenwereld
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Erdi Verkeerstechniek is een veelzijdig specialist op het gebied van selectieve toegangs-

systemen voor onder andere stadscentra, trottoirgebieden, rijbanen en parkeerterreinen. 

Geheel toegesneden op het karakter van de omgeving, maakt en installeert Erdi verzink-

bare palen (vezips), piramides, flexhekken, mobitreks, Speedgates en afsluitbomen. 

De afsluitingen kunnen stuk voor stuk worden opgenomen in een ultramodern beheer- en 

managementsysteem en zijn leverbaar met conventionele besturing of VRI (NEN 3384). 

Voor elk van de systemen geldt, dat ze zowel in materiaal als in afmetingen en uitvoering 

precies op maat worden gemaakt. Daarmee sluiten ze precies aan bij de karakteristieke 

sfeer van de omgeving waarin ze worden geplaatst. Dankzij de mogelijkheid van contact-

loos lezen is het gebruiksgemak bij de toegangsverlening optimaal.

Erdi beschikt over een eigen mechanische en elektrotechnische werkplaats, waar profes-

sionele monteurs snel en vakkundig onderhoud en reparaties uitvoeren. Bovendien biedt 

Erdi een 24-uurs storingsdienst, die zeven dagen per week bereikbaar is. Erdi voldoet 

aan REI 2008, is ISO 9001 gecertificeerd en lid van de Astrin.

REfEREntiEpRojEctEn 

Erdi heeft de afgelopen jaren een aantal representatieve projecten gerealiseerd in uiteen-

lopende binnen- en buitenstedelijke gebieden door heel Nederland. Een impressie.

Alkmaar, Amsterdam, Almere, Delft, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Drachten, 

Dronten, Eindhoven, Etten-Leur, Haarlem, Harderwijk, Hilversum, Joure, Lelystad, Maastricht, 

Pijnacker-Nootdorp, Purmerend, Schijndel, Wageningen.

sfeerimpressie 
van de binnenstedelijke  

oplossingen van erdi

Amsterdam, Museumplein



Alkmaar, Wilhelminalaan

Alkmaar, Ritsevoort

Hilversum, Kerkbrink

Amsterdam, Vondelpark

Den Haag, Leyweg

Den Bosch, Visstraat

Joure, Midweg

Purmerend, Kalversteeg

Purmerend, Koestraat

Verzinkbare paal (Vezip)

De Vezip is voorzien van het Erdi MDF-systeem (Multi-

functioneel Draagsysteem), ten behoeve van optimale 

efficiëntie bij onderhoudswerkzaamheden. De Vezip 

wordt hydraulisch of elektrisch aangestuurd en kan  

tevens worden voorzien van LED-verlichting. Uitvoerbaar 

in onder andere RVS en gietijzer.

piramide

De Piramide is dankzij een solide constructie 

en unieke vormgeving optimaal bestand tegen 

vandalisme. De Piramide wordt hydraulisch aan-

gestuurd en is standaard uitgevoerd met het 

MDF-systeem. 

flexhek/Mobitrek

Het Flex-hek is een aangedreven draaihek met een 

flexibele uithouder, die voornamelijk wordt gebruikt 

voor tram- en busbanen. De Mobitrek is de mobiele 

variant van het Flex-hek, die speciaal is ontwikkeld 

voor stand-alone toepassingen bij wegwerkzaamheden.

Amsterdam, Wallengebied

Amsterdam, Willemsparkweg


