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DUURZAAM

Zowel qua huisvesting als bedrijfsvoering neemt Erdi continu maatregelen om CO2 reductie te bewerkstelligen 

tijdens werken, produceren en installeren. Bij het ontwikkelproces van (nieuwe) producten ligt de focus steeds 

meer op het gebruik van circulaire ontwerpen en materialen. 

FAMILIEBEDRIJF

Erdi is een familiebedrijf, waarvan de derde generatie de basis, zoals in 1951 gelegd, heeft doorvertaald  

naar de hedendaagse wereld. Een basis die zich heeft bewezen en nog elke dag staat voor continuïteit,  

betrouwbaarheid, vooruitstrevendheid en een langetermijnvisie.

VAKMANSCHAP

De roots van Erdi liggen in de ambachtelijke metaalbewerking. De kennis van materialen, constructies  

en technieken hebben zich in de ruim 65 jaar van het bestaan van Erdi doorontwikkeld tot specialistisch  

vakmanschap en technologieën van het hoogste niveau. 

INNOVATIEF

Innoveren betekent voor Erdi niet alleen ‘op de markt vooruitlopen’, maar ook innoveren op het gebied van  

productiemethoden, veiligheid, milieu en bedrijfsvoering. Daarbij staan de behoeftes van beheerders en  

gebruikers van de openbare buitenruimte altijd centraal.

VEILIG

Veilig is meer dan betrouwbaarheid en zekerheid. Volgens Erdi moeten gebruikers van de openbare ruimte  

zich comfortabel en gemakkelijk voelen. Als producent en serviceorganisatie van verkeerstechnische oplossingen 

hanteert Erdi de hoogste standaard onder andere vastgelegd in de Europese regelgeving.   

MAATWERK

Bij Erdi is maatwerk dagelijkse kost. Want naast exclusieve ontwerpen en maatwerk-straatmeubilair vraagt  

elk project om vakmanschap en passie. Keuzes in materialen, kleuren, montagemogelijkheden, afwerking en 

andere details maakt geen object hetzelfde.
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Een toenemend aantal voetgangers, fietsers, gemotoriseerde 

tweewielers, automobilisten en recreanten moeten een afne- 

mende omvang aan beschikbare buitenruimte delen. Naast  

de toenemende druk op  

de (openbare) buitenruimte, 

spelen ook aspecten als  

veiligheid, milieu en crimina-

liteit een steeds grotere rol. 

Erdi is al meer dan 65 jaar 

een van de grootste pro- 

fessionals op het gebied  

van de inrichting van de 

(openbare) buitenruimte. 

Met als focus straatmeu- 

bilair, verkeerstechniek en 

wegbebakening ontwikkelt 

Erdi hoogwaardige, intelligente oplossingen die zich  

onderscheiden in stijl, materiaalkeuze, comfort, veelzijdigheid  

en functionaliteit.

De ontwikkelingen op het gebied van de inrichting van de (open-

bare) buitenruimte vragen om een doorlopende evaluatie van  

het gehele ontwerp-, ontwikkel-, fabricage- en installatieproces.  

Het gaat niet langer alleen 

om CO2-reducerend produ-

ceren en werken, maar ook 

om circulair ontwerpen en 

ontwikkelen. Alles met be-

houd van de hoogst haal- 

bare veiligheidsnormen en 

de beste kwaliteit.

Erdi heeft de afgelopen jaren 

doorlopend geïnvesteerd in alle 

aspecten van duurzaamheid, 

veiligheid en techniek. Dit zon-

der in te willen boeten op 

kwaliteit, service en vakkennis. De diversiteit aan gebruikers, de 

beschikbare (openbare) buitenruimte en de ontwikkeling van duur-

zame en veilige oplossingen staan voor Erdi centraal. 

Het managen van  

de groei en diversiteit  

van gebruikers van de  

openbare buitenruimte  

en de borging van  

kwaliteit, duurzaamheid 

en veiligheid is en  

blijft voor Erdi een  

boeiende uitdaging.  

“
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De Canapé Retro zitbanken zijn in diverse soorten en maten  

verkrijgbaar. Deze dubbele uitvoering bestaat uit twee  

enkele modellen die aan elkaar gemonteerd zijn.

De standaardafmetingen van deze bank zijn:

• 2200 x 1400 x 745 mm

• 3100 x 1400 x 745 mm

• 4400 x 1400 x 745 mm.

Optioneel zijn afwijkende  

lengtes leverbaar.

DUBBELE RETRO

RETRO LOUNGE

De Canapé Retro Lounge heeft een rijke uitstraling en is net 

als alle andere zitbanken uit de Canapé lijn vervaardigd  

van hoogwaardige materialen.

De afmeting van deze bank is:

• 1570 x 900 x 785 mm.

RETRO

De Canapé Retro vormt als standaardmodel de basis voor de vele varianten die  

Erdi van deze Canapévorm heeft ontwikkeld. Net als bij alle modellen  

is ook bij dit model de zitting vervaardigd van FSC®-gecertificeerde  

Cumaru houten delen, duurzaamheidsklasse 1, rondom  

geschaafd en met afgeronde kanten. De staanders zijn 

vervaardigd van gietijzer, vervolgens thermisch verzinkt  

en daarna gepoedercoat met een ijzerglimmer coating.  

De achterzijde is afgesloten met een speciale voorziening  

die het montagemateriaal van de houten delen aan het  

zicht onttrekt. De standaardafmetingen van deze bank zijn  

2200 x 670 x 745 mm, 3100 x 670 x 745 mm en 4400 x 1400 x 745 mm.

Gustav Mahlerplein, Zuidas. Havenhoofd, Middelharnis. Centrum, Gennep.Leidse Loper, Leiden. Kraanspoor, Amsterdam.Hoofdstraat, Heerlen.

CANAPÉ

RETRO MODELLEN AFMETINGENelegant
De Canapé Retro is een klassiek ontwerp 

met een modern onderstel. Dankzij de 

ergonomische vormgeving geniet iedereen 

van het juiste zitcomfort. Met een tijdloze 

uitstraling past de bank in ieder straat-

beeld. De doordachte constructie bestaat 

uit een blinde montage waarvan de achter-

zijde is afgesloten. De fundatie van de  

bank bevindt zich onder het maaiveld. 

Naast de standaard Retro banken  

heeft Erdi ook inmiddels vele maatwerk 

(boom)banken geleverd en geplaatst die 

geïnspireerd zijn op dit ontwerp.

Kenmerken:

• 100% FSC® hardhout

• blinde montage

• duurzaam

• ergonomische vormgeving
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De Sigma is een zitbank die zich onderscheidt door  

haar ranke onderstel met elegante radiussen. 

 Het frame is thermisch verzinkt en gepoedercoat 

 in een standaard RAL-kleur. De houten  

delen zijn blind gemonteerd.

Standaard leverbaar in de lengtes:

• L= 2200 mm, 3-zits;

• L= 3100 mm, 5-zits;

• L= 1300 mm, 2-zits.

Optioneel: afwijkende lengtes, kleur staander of in dubbelzijdige uitvoering.

SIGMA

METROPOOL

De Metropool is zowel enkelzijdig als dubbelzijdig  

leverbaar. Het onderstel geeft de bank  

een robuuste uitstraling.

Standaard leverbaar in de lengtes:

• L= 2200 mm, 3-zits;

• L= 3100 mm, 5-zits;

• L= 1300 mm, 2-zits.

Optioneel: afwijkende lengtes,  

kleur staander of in dubbelzijdige uitvoering.

DELTA

De Delta heeft een modern onderstel met strakke lijnen.  

De zitting is voorzien van duurzaam FSC® Cumaru houten delen. 

De staanders thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 

en gepoedercoat in een standaard RAL-kleur. 

Standaard leverbaar in de lengtes:

• L= 2200 mm, 3-zits;

• L= 3100 mm, 5-zits;

• L= 1300 mm, 2-zits.

Optioneel: afwijkende lengtes, kleur staander of  

in dubbelzijdige uitvoering.

Canapé Sigma, Haarlem. Steun Canapé Sigma.Steun Canapé Delta. Canapé Metropool, Berkel en Rodenrijs. Canapé Metropool dubbel, Breda.Steun Canapé Metropool.

CANAPÉ

DELTA | SIGMA | METROPOOL MODELLEN AFMETINGEN

Erdi heeft haar lijn zitbanken en stoelen 

recentelijk uitgebreid met Canapé Delta  

en Sigma. De Delta en Sigma onder- 

scheiden zich door hun strakke en modern 

vormgegeven onderstel. Net als bij alle 

Canapé modellen zijn de Delta, Sigma en 

Metropool vervaardigd van duurzaam  

en hoogwaardig materiaal. Deze modellen 

hebben allen een robuuste uitstraling.

Delta
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Vijzelgracht, Amsterdam. Koninginneplein, Oud-Beijerland.Wilhelminaplein, Naaldwijk. Zuidas, Amsterdam.Willemsburg, Breda.

CANAPÉ

RETRO

Project Waterlijn, Uithoorn.

Voor het project Waterlijn in Uithoorn 

leverde Erdi dubbele Canapé Retro  

zitbanken. Het gebied is opnieuw ingericht 

om wandelaars, toeristen, inwoners en 

waterrecreanten te laten genieten van

de Amstel.

Stadsboulevard (Brugpad), Nieuwegein.

Bij de herinrichting van het centrum  

van de gemeente Nieuwegein heeft  

Erdi Canapé Retro banken geleverd.  

Deze bank staat langs het water op de 

nieuwe stadsboulevard, het zogenoemde 

Brugpad.

Oostpoort, Amsterdam.

Voor het Amsterdamse Stadsdeel Oost 

ontwierp en produceerde Erdi een fraaie

L-vormige dubbelzijdige Canapé Retro.  

Erdi plaatste de bank in het nieuwe winkel-

gebied Oostpoort. De houten delen van de 

bank verspringen ten opzichte van elkaar

zodat op het oog één geheel ontstaat.

Vijzelgracht, Amsterdam.

Erdi heeft een bank geleverd en geplaatst 

die door bouwbedrijf Max Bögl geschonken 

is aan de gemeente Amsterdam.  

Het gedicht op de bank is van Anna Enquist. 

De bank staat bij de Noord-Zuidlijn ter 

hoogte van station Vijzelgracht.

maatwerk
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De Canapé is ook verkrijgbaar als seniorenbank.  

Deze uitvoering heeft een verhoogde zit en  

de bank is zo gepositioneerd  

dat ouderen er gemakkelijk  

uit kunnen stappen.

De afmeting van de bank is:

• 2200 x 690 x 895 mm.

CANAPÉ SENIOR

CANAPÉ PICKNICK

Functioneel, degelijk en vervaardigd volgens dezelfde uitgangspunten als de Canapé familie.

De afmeting van de bank is 2200 x 730 x 420 mm en van de tafel 2200 x 950 x 750 mm.

CANAPÉ ENKEL

Deze bank combineert de kracht van de  

eenvoud met optimaal zitcomfort.

De stevige T-profiel staanders zijn  

uitvoerbaar in thermisch verzinkt staal,  

cortenstaal of RVS.

De standaardafmetingen van de Canapé zijn:

• 2200 x 670 x 745 mm 

• 3100 x 670 x 745 mm.

Optioneel: afwijkende lengtes.

Bijlmerpark, Amsterdam. Lab44, Hembrugterrein.Reinaldapark, Haarlem.Ouderkerk a/d Amstel.Beekvloed, Uden.Markt, Asten.

CANAPÉ

MODELLEN AFMETINGEN

De zitbank Canapé is zo’n ontwerp  

dat geheel op zijn plek is in zowel een 

moderne als een historische omgeving.  

De ergonomische en tijdloze vormgeving is 

voor iedereen herkenbaar en zorgt boven- 

dien voor optimaal zitcomfort. Het speciaal 

geselecteerde FSC®-gecertificeerd hardhout, 

duurzaamheidsklasse 1, maakt de bank 

duurzaam, krachtig en in hoge mate 

bestendig tegen vandalisme. Bovendien  

zijn de houten delen blind gemonteerd  

op het frame. Naast de vele andere 

varianten is de Canapé onder andere 

leverbaar zonder rugleuning, als picknick 

set en in een senior-uitvoering met 

aangepaste zithoogte.

Kenmerken:

• 100% FSC® hardhout

• eenvoudig te plaatsen

• ergonomische vormgeving

• diverse uitvoeringen mogelijk

Canapé enkel

Canapé Picknick tafel en bank
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De Canapé ZR (zonder rugleuning) kan als losse bank  

worden geplaatst. Deze uitvoering kan ook als zitgedeelte  

worden ingezet bij een picknick set. Het onderstel  

bestaat uit een metalen T-profiel van 60 x 30 mm  

en is thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

De standaardafmetingen van de ZR zijn:

• 2200 x 730 x 420 mm

• 3100 x 730 x 420 mm.

Tevens is een Canapé (picknick)tafel verkrijgbaar.

CANAPÉ ZONDER RUGLEUNING

CANAPÉ CORTEN

Deze bank hoeft niet verduurzaamd te  

worden door middel van thermisch verzinken  

of poedercoaten. Cortenstaal is van nature  

al bestand tegen corrosie.

Optioneel is de bank uit te voeren met figuraties  

die uitgesneden of driedimensionaal op de

bank kunnen worden aangebracht.

De afmetingen zijn 2200 x 670 x 745 mm.

CANAPÉ DUBBEL

De fraai vormgegeven doorlopende rugleuning maakt de  

dubbele Canapé tot een lust voor het oog. De steun  

van de bank is vervaardigd uit één stuk. Dat maakt  

van de bank een nog krachtiger geheel.

De zijkanten van de Canapé zitbanken kunnen  

worden afgesloten. De standaardafmetingen  

van de dubbele Canapé zijn:

• 2200 x 1400 x 745 mm

• 3100 x 1400 x 745 mm

• 4400 x 1400 x 745 mm.

Optioneel zijn afwijkende lengtes leverbaar.

Bijlmerpark, Amsterdam. Haarlemmerplein, Amsterdam.Thorbeckeplein, Alphen aan den Rijn.Park 21, Hoofddorp.Promenade, Heerlen.Van Oldenbarneveldtplein, Amsterdam.

CANAPÉ

MODELLEN AFMETINGEN

De Canapé Corten is de meest duurzame 

bank binnen de Canapé serie. De steunen 

zijn van cortenstaal en hoeven niet 

verduurzaamd te worden. Het geoxideerde

cortenstaal is van nature bestand tegen 

corrosie en omgevingsfactoren.

Het onbehandelde materiaal vormt 

namelijk zelf een dichte corrosielaag,

die aantasting van het onderliggende 

materiaal voorkomt. De bank is gemaakt

van Cumaru FSC®-gecertificeerd hout, 

duurzaamheidsklasse 1. Beide materialen

geven een warm gevoel en tegelijkertijd 

een robuuste uitstraling. Om de bank een

plaatsgebonden identiteit mee te geven, 

zijn figuraties op het onderstel mogelijk.

Canapé dubbel

Canapé zonder rugleuning
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BOOMBANK RETRO MEERKANTIG

De steunen van de Canapé Retro boombank  

worden direct op de hoeken van de bank 

geplaatst, zodat deze een stijlvol en zwevend 

uiterlijk krijgt. Ook deze boombank wordt op maat 

gemaakt en is in vijf-, zes- of achtkant opstelling 

met verschillende diameters verkrijgbaar.

BOOMBANK CANAPÉ ZESKANT

Station-Noord, Amsterdam. Oostpoort, Amsterdam.Houtplein, Haarlem.Jacob van Lennepkade, Amsterdam.Rijnstraat, Amsterdam.Nieuw-West, Amsterdam.

CANAPÉ

BOOMBANK MODELLEN AFMETINGEN

De Canapé boombank is een bank die  

naar wens van de opdrachtgever op maat 

wordt vervaardigd. In de basis zijn er twee 

modellen: de Canapé en de Canapé Retro. 

Door de maatwerkoplossing past de bank 

altijd in de bestemde omgeving. De ergo- 

nomische vormgeving van het model zorgt 

voor optimaal zitcomfort. Het speciaal 

geselecteerde FSC®-gecertificeerd hard-

hout van duurzaamheidsklasse 1, maakt 

de bank degelijk, krachtig en in hoge mate 

bestendig tegen vandalisme. Deze maat-

werk bank is in een vijf-, zes- of achtkant 

opstelling met verschillende diameters 

verkrijgbaar. Alle houten delen zijn blind 

gemonteerd, rondom geschaafd en de 

kanten zijn afgerond. 

Achtkant

Zeskant

Vijfkant

Rond

veelzijdig

Door de ontwikkeling van de 3D freestechniek is 

de Canapé Retro ook verkrijgbaar in een ronde 

uitvoering. Door de zuivere ronde afwerking 

heeft de (boom)bank een organische, robuuste 

en stijlvolle uitstraling gekregen. De bekende 

comfortabele ‘Canapé-zitvorm’ is  

uiteraard bewaard gebleven.

Iedere boombank is een fraai stuk maatwerk.  

De diameter van de boom alsmede de ruimte  

daaromheen bepalen de grootte van  

de boombank. Zo is geen  

boombank gelijk.

BOOMBANK RETRO ROND
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CANAPÉ

MAATWERK

Hoofdstraat, Apeldoorn.

Voor de herinrichting van het centrum  

van Apeldoorn leverde en installeerde  

Erdi diverse uitvoeringen van de Canapé 

zitbanken. Voor de Hoofdstraat  

produceerde en plaatste Erdi een

maatwerkontwerp van de Canapé  

boombank. De bank is geheel afgesloten 

door wegneembare panelen en aan de 

bovenzijde voorzien van RVS afdekplaten 

met led verlichting, die de boom uitlichten.

Pieter van der Doesplein, Amsterdam.

Op het Pieter van der Doesplein heeft 

Erdi diverse maatwerk zitbanken geleverd 

en geplaatst. Er werd ook een maatwerk 

picknick set met een schaakbord in de 

tafel geplaatst. Dit plein is aangemerkt 

als postzegelpark, een kleine recreatieve 

buitenruimte. Een goed postzegelpark 

stimuleert de contacten in de buurt.  

De maatwerk banken komen voort uit 

Canapé Wood serie. 

Haarlemmerplein, Amsterdam.

Op zaterdag 8 november 2014 werd  

de ‘Wubbo Ockels boom’ onthuld op  

het Haarlemmerplein in Amsterdam.  

Erdi ontwierp, produceerde en plaatste  

de bank rondom de boom, waarop

plaquettes werden aangebracht met  

uitspraken van de duurzaamheidspionier.

Het planten van de boom was een initiatief 

van de stichting De Groene Grachten en  

de gemeente Amsterdam.

Ten Kateplein, Amsterdam.

Op het Ten Kateplein in Amsterdam heeft 

Erdi maatwerk Canapé Wood zitbanken 

geleverd en geplaatst. De banken, met 

U-vorm, zijn tot aan het maaiveld voorzien 

van FSC® Cumaru houten delen. Verder  

zijn de steunen dicht uitgevoerd met  

cortenstalen plaat.

gevarieerd

RVS afdekplaten met led verlichting. Loungebank Canapé Wood.Maatwerk Canapé picknick.Maatwerk Canapé Wood zitbanken.Maatwerk Canapé Wood zitbanken.Maatwerk Canapé zitbank.
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De Public is een bank met een robuuste 

uitstraling. Een hoge rugleuning zorgt voor 

optimaal zitcomfort. De staanders zijn ver-

vaardigd uit kokerprofiel, eventueel voorzien 

van betonfundaties die onder het maaiveld 

worden geplaatst. De houten delen zijn van 

Cumaru, duurzaamheidsklasse 1,

of gelijkwaardig gecertificeerd FSC®-hout. 

De standaardafmeting van de Public  

is 2200 x 630 x 930 mm.

PUBLIC

PUBLIC PICKNICK

De Public is ook verkrijgbaar  

als complete Picknick opstelling.  

De set is standaard 2200 mm lang.  

Overige afmetingen  

zijn op aanvraag.

PARADE

Hoofdstraat, Beetsterzwaag. Public picknick, Zoetermeer.Parc, Noordwijkerhout.Parade, Leerdam.Heempark, Zoetermeer.Haven, Middelburg.

ZITBANK

PARC | PARADE | PUBLIC MODELLEN AFMETINGEN

De Parc is door haar uitdagende vormen 

allesbehalve een standaard zitbank.  

Het ontwerp springt onmiddellijk in het  

oog door de combinatie van sierlijke 

vormgeving en solide functionaliteit.

De bank heeft een natuurlijke uitstraling  

en zorgt met haar unieke vormen voor 

optimaal zitcomfort. De houten delen  

zijn van Cumaru, duurzaamheidsklasse 1  

of gelijkwaardig gecertificeerd FSC®-hout

en blind gemonteerd op het frame.  

De staanders zijn vervaardigd uit koker- 

profiel eventueel voorzien van beton- 

fundaties die onder het maaiveld worden 

geplaatst. Het onderstel is thermisch 

verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en 

wordt gepoedercoat in iedere gewenste  

RAL kleur. De standaardafmeting van  

de Parc is 2200 x 550 x 880 mm.

Parade
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Parc

Public picknick
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De Parade is een toonbeeld van elegantie.  

Het onderstel van de bank is thermisch

verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en wordt  

gepoedercoat in iedere gewenste  

RAL kleur. De houten delen zijn van  

Cumaru, duurzaamheidsklasse 1,  

of gelijkwaardig gecertificeerd FSC®-hout.  

Ze zijn blind gemonteerd, rondom  

geschaafd en de kanten zijn afgerond. 

De standaardafmeting van de Parade is 2200 x 690 x 930 mm.
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De Steel Wave is een bank uitgevoerd 

met 26 spijlen van 1680 mm lang. 

Deze bank wordt standaard  

thermisch verzinkt geleverd maar  

is ook te poedercoaten in iedere  

gewenste RAL kleur.

STEEL WAVE

STOELEN

Naast het assortiment banken heeft Erdi ook 

een aantal stoelen in haar programma.  

De stoelen zijn gebaseerd op de Canapé  

(Retro) lijn zitbanken. Een mooie aanvulling  

om bijvoorbeeld een plein een sociaal  

karakter mee te geven. 

E4

Deze klassieke zitbank is standaard  

uitgevoerd met vier 100% FSC® Cumaru 

houten delen met een lengte van 2200 mm. 

De steunen zijn thermisch verzinkt  

volgens NEN-EN-ISO 1461.

De houten delen van de bank zijn ook  

in iedere RAL kleur uit te voeren.

Nieuwe Waterweg, Maassluis. Recreatiegebied Geestmerambacht.Noorderpark, Amsterdam-Noord.Bedrijfstuin, Zaandam.J.M. van der Meystraat, Assendelft.Singelpark, Leiden.

BANKEN

E4 | STEEL WAVE | STOEL MODELLEN AFMETINGEN

Naast het uitgebreide bankenprogramma 

Canapé & Outside, levert Erdi ook nog 

een serie stoelen en overige zitbanken. 

Degelijke ontwerpen die net als de andere 

producten van Erdi voldoen aan de

hoogste normen wat betreft materiaal, 

constructie en afwerking.

E4

Steel Wave
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De Outside Kade is een degelijke krachtpatser. De houten delen zijn van  

Angelim da Campina, duurzaamheidsklasse 1 of gelijkwaardig FSC®-gecertificeerd hout. 

De balkdelen zijn rondom geschaafd en de hoeken zijn afgerond.  

De Outside Kade wordt blind gemonteerd ten gunste van de  

uitstraling van de bank. Tevens wordt op deze wijze  

vandalisme tot een minimum beperkt. 

De standaardafmetingen zijn:

• 2700 x 540 x 400 mm

• 3600 x 960 x 400 mm.

OUTSIDE KADE

OUTSIDE INDUS

De Outside Indus is het kleine broertje  

van de Outside Kade en een goed  

budget alternatief. De houten delen,  

FSC®-gecertificeerd met  

duurzaamheidsklasse 1, zijn blind  

gemonteerd. De Outside Indus is standaard  

verkrijgbaar in de lengtes 2400 en 4200 mm.

OUTSIDE WALL

De Wall is een mooi voorbeeld van  

krachtig en stoer straatmeubilair.  

Een product dat bovendien geheel  

aangepast kan worden aan de eisen  

en wensen van de klant. De bank  

kan zowel tegen een muur als 

vrijstaand worden gemonteerd.  

De Wall bestaat uit houten delen,  

FSC®-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 1  

en is verkrijgbaar in standaard lengtes  

variërend van 2000 tot 5000 mm.

Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam. Outside Wall, Darp.Outside Indus, Eindhoven.‘t Koggeschip, Amsterdam.Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam.Kraanspoor, Amsterdam.

OUTSIDE

CLASSIC MODELLEN AFMETINGENstoer
Elke plek bezit een eigen identiteit en 

nuance. De Outside Classic zitbank weet 

dit met zijn indrukwekkende verschijning 

uitstekend te benadrukken. Kracht en 

uitstraling komen op een verrassende 

manier samen in deze bank, die is  

opgebouwd uit FSC®-gecertificeerde,

hardhouten balken en staat voor puur 

design. De houten delen hebben een 

standaard lengte van 2600 mm.  

Optioneel is een rugleuning leverbaar.  

De onderzijden van de balken zijn voorzien 

van een gefreesde uitsparing, voor een 

fraai verzonken montage aan het onderstel.

Outside Kade 2700

Outside Kade 3600
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Foto boven en links onder: 

Gemeentehuis Zaanstad.

Op het Stadhuisplein, het centrum  

van het totaal vernieuwde stadshart  

van Zaanstad, plaatste Erdi bij het  

gemeentehuis banken en stoelen naar  

een ontwerp van Simon Sprietsma.  

De banken en stoelen zijn op maat 

geproduceerd door Erdi en werden 

geplaatst onder een hellingshoek richting 

het stadhuis. De verschillende steunen  

van de zitelementen zijn voorzien van 

gelaserde uitsparingen en afgewerkt  

met gebogen massieve gepolijste  

RVS 316 armleuningen.
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Foto onder: Rokin, Amsterdam.

Aan een hekwerk van het vernieuwde Rokin heeft Erdi een maatwerk bank geleverd  

en geplaatst. Het gaat hier om een fraai stuk maatwerk, niet alleen omdat er  

hoogteverschil in zit maar ook omdat de bank in een radius langs de kade loopt.

Foto rechts: Hempontplein.

Voor het vernieuwde Hempontplein in 

Westpoort heeft Erdi een aantal fiets-

staanders model 75FP met FietsParkeur 

geleverd. Op deze plek staat momenteel 

ook het Kissing Couple XXXL. Dit grote 

liefdeskoppel moet de fietsroute tussen 

Zaanstad – Sloterdijk – Amsterdam  

Centrum op de kaart zetten.



Foto links onder: Klokkenveld, Utrecht.

In het park Klokkenveld in Utrecht zijn 

meerdere dubbelzijdige Canapé Retro  

zitbanken geplaatst. De banken zijn vijf 

meter lang en de houten delen van de  

bank verspringen ten opzichte van elkaar 

zodat op het oog één geheel ontstaat. 

Bij deze constructie is de kans nagenoeg 

uitgesloten dat de verschillende delen  

ten opzichte van elkaar verschuiven.

Foto rechts: Centrum Mook.

In het vernieuwde centrum van Mook  

heeft Erdi Canapé Retro zitbanken en 

Robusto afvalbakken mogen leveren.  

De Robusto staat voor kracht, design  

en gebruiksgemak. De afvalbak is in  

hoge mate bestand tegen vandalisme  

en is uitgevoerd met een ophangsysteem 

voor de afvalzakken die mee naar buiten 

draait voor een eenvoudige en  

Arbo-vriendelijke lediging.

Foto onder: Zuidas, Amsterdam.

Voor het Gershwinplein op de Zuidas ontwikkelde en plaatste Erdi een aantal

dubbele 6 meter lange Canapé Retro’s. De banken werden geplaatst als onderdeel

van ARTZUID, een internationale sculpturenroute. De banken zijn gesitueerd rond

het beeld Inflated Star en Wooden Star van Frank Stella.
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Foto boven: De Rode Loper, Amsterdam.

Voor het prestigieuze project de Rode Loper in Amsterdam heeft Erdi onder andere  

fraaie vijfkantige boombanken met verhoogde rugleuning geproduceerd en geplaatst op  

de Oude Turfmarkt. Met het Rode Loper project wil de gemeente een hoogwaardige  

omgeving realiseren waar mensen graag willen vertoeven.



Foto links onder: 

Nieuwmarkt, Amsterdam.

Bij de metrostation Nieuwmarkt in  

Amsterdam heeft Erdi twee maatwerk 

Canapé Wood banken mogen leveren  

en plaatsen. Binnen de bank zijn glazen  

panelen aangebracht. Je kijkt vanaf  

de bank zo naar het station onder je.

Foto onder: Jeruzalem school, Amsterdam.

Op het schoolplein van brede school Jeruzalem heeft Erdi custom made  

Outside boombanken, balkenbanken en 75P rijwielrekken geleverd en geplaatst.  

Verder heeft Erdi een aantal hekwerken mogen aanbrengen waarvan er één midden  

over een boombank is geplaatst voor een speels effect.
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Foto boven: Beschuitstoren, Wormer.

Voor op het voorplein van de herbouwde beschuitstoren in Wormer produceerde en  

plaatste Erdi een Outside Tree boombank. Deze bank komt uit de Outside serie welke  

bestaat uit een serie robuuste balkenbanken. In de kopse kanten van de zitting zijn  

teksten ‘gegrafeerd’ die verwijzen naar de historie van de beschuitstoren ten tijde  

van de walvisvaart en de beschuitbakkerij-industrie in de periode 1580-1680.

Foto rechts: Hortus.

Bij Hortus Botanicus Amsterdam  

heeft Erdi een maatwerk Outside bank 

gerealiseerd. De bank is deels bekleed  

met houten delen en deels met corten-

stalen plaat. Cortenstaal hoeft niet 

verduurzaamd te worden. Het geoxideerde 

staal is van nature bestand tegen corrosie 

en omgevingsfactoren. Het onbehandelde 

materiaal vormt namelijk zelf een dichte 

corrosielaag, die aantasting van het  

onderliggende materiaal voorkomt.
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75FP

De serie 75FP is de veiligste stalling voor  

een fiets. Frame en voorwiel zijn zeer goed te

beveiligen door een slot te bevestigen aan de 

steunslotbeugel. De fietsen staan stabiel en

veilig geparkeerd met een optimale benutting 

van de ter beschikking zijnde parkeerruimte.

Alle rijwielrekken van de 75 FP-serie zijn  

uitgevoerd met een steunslotbeugel (ø 42 mm), 

extra voorzien van een massief rond  

(braakvertragend). Verkrijgbaar in de  

uitvoeringen enkelzijdig 4/6 plaatsen en  

dubbelzijdig 8/12 plaatsen.

Functioneel is het kenmerk van dit rijwielrek. 

Frame en voorwiel zijn zeer goed te beveiligen

door middel van de steunslotbeugel. Verkrijgbaar 

in de uitvoeringen  

enkelzijdig  

4/6 plaatsen,  

enkelzijdig 45°  

4 plaatsen of  

dubbelzijdig  

10 plaatsen.

Het veel geziene model 75P bevat  

een steunslotbeugel, rond 48 mm,  

dat braakvertragend werkt.  

Verkrijgbaar in  

de uitvoeringen  

enkelzijdig 4/6 plaatsen,  

enkelzijdig 45° 4 plaatsen. 

Daarnaast is het model  

in ieder gewenste RAL  

kleur te poedercoaten.

60P75P
CIRCULAIR
ONTWERP

Vermiljoenweg, Zaandam. Sportpark de Omzoom, Assendelft.NS station, Krommenie-Assendelft.Sloterdijk, Amsterdam.Vermiljoenweg, Zaandam.Admiraal de Ruijterweg, Amsterdam.

FIETSENREK

TOEKAN MODELLEN AFMETINGEN

FietsParKeur is een pakket van functionele 

eisen dat op initiatief van de Fietsersbond

en de vereniging van fabrikanten en 

leveranciers van fietsrekken tot stand  

is gekomen. Erdi is als producent en 

leverancier van fietsenrekken niet alleen 

nauw betrokken geweest bij het opstellen

van de normering, maar hanteert deze  

ook als uitgangspunt voor het ontwerp  

van haar fietsenrekken. 

Het fietsenrek Toekan is gebaseerd op  

een circulair ontwerp. Niet alleen het

materiaal, maar ook een tweede levens-

cyclus stond daarbij centraal. Zo zijn 

bijvoorbeeld de ‘wielschalen’ uitwisselbaar 

en kunnen op een ander rek een tweede 

levenscyclus krijgen. Verder is de staander 

eenvoudig afneembaar van de beton- 

fundatie of van het rek. Zo kunnen beide

elementen altijd opnieuw worden ingezet. 

De ‘wielschalen’ van de Toekan zijn stevig

opgebouwd en geschikt voor diverse 

wielmaten. Het vastzetten van de fiets  

is eenvoudig door de stevige ‘aanbindlus’ 

aan de staander. Optioneel kan de Toekan 

door middel van een sensor in de wiel-

schaal worden gekoppeld aan een  

Fietsparkeer Management Systeem (FMS). 

De Toekan voldoet aan het normstellend 

document rijwielparkeervoorzieningen

(FietsParKeur).

Toekan                       Spui

10
00

 m
m

60P

75P

10
00

 m
m

11
02

 m
m

92
0 

m
m

92
0 

m
m

91
5 

m
m

10
00

 m
m

11
02

 m
m

92
0 

m
m

92
0 

m
m

91
5 

m
m

75FP

10
00

 m
m

11
02

 m
m

92
0 

m
m

92
0 

m
m

91
5 

m
m

10
00

 m
m

11
02

 m
m

92
0 

m
m

92
0 

m
m

91
5 

m
m

solide

SPUITOEKAN

Model Spui voldoet ook aan de eisen van  

het Normstellend Document van Stichting  

FietsParkeur en bezit daarmee het  

keurmerk FietsParkeur.  

De vormgeving maakt  

in- en uitparkeren  

ergonomisch verantwoord.

De Toekan is het circulaire fietsenrek  

wat voldoet aan FietsParkeur.  

Deze standaard is geschikt  

voor 2 fietsen. De Toekan is  

leverbaar in elke gewenste  

RAL-kleur en optioneel te  

koppelen aan het FMS.
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De rijwielbijzethekken Carré zijn in vele 

varianten te verkrijgen. Zo kan de koker 

vierkant of rechthoekig zijn, kan er gekozen 

worden voor anti-duikelstangen en kunnen  

er rozetten op het maaiveld gemaakt 

worden. Daarnaast is de Carré in elke 

gewenste RAL kleur leverbaar.

RIJWIELBIJZETHEK CARRÉ

RIJWIELBIJZETHEK ROND

De rijwielbijzethekken rond RVS zijn  

standaard gemaakt van RVS 316,  

geslepen korrel 320 met een

buisdiameter van 48 mm. Bij de 

rijwielbijzethekken die thermisch verzinkt  

zijn en eventueel gepoedercoat worden,  

is de buisdiameter standaard 42 mm.

Stadhouderskade, Amsterdam. Nieuwe Zeeweg, Noordwijk.Bisschopsmolenstraat, Ettenleur. Centrum, Schiedam.RAI, Amsterdam.Wateringse Veld, Den Haag.

FIETS
PARKEREN

RIJWIELBIJZETHEK MODELLEN AFMETINGEN

Het rijwielbijzethekje is ooit ontstaan  

als vervanger voor de brugleuning.  

Wanneer de stalen ros vastgezet moest 

worden werd vaak de brugleuning als  

ideale aanbindbeugel gebruikt. Het huidige  

rijwielbijzethekje, om de fiets vast te  

zetten, is in allerlei uitvoeringen verkrijg-

baar. Bij de standaarduitvoering wordt  

er gebruik gemaakt van buismateriaal  

van RVS 316, geslepen korrel 320.  

Maar ook uitvoeringen in kokerprofiel, 

verzinkt en/of gepoedercoat behoren  

tot de mogelijkheden.  

Het standaard RVS hekje oogt misschien 

simpel om te maken maar de details 

zorgen juist voor de uitstraling en kwaliteit 

die dit duurzame materiaal verdiend, zoals 

de strakke radiussen en vloeiende lassen. 
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COLLECTO

ROBUSTO

De afvalbak Robusto staat voor kracht, design en gebruiksgemak.  

De afvalbak is in hoge mate bestand tegen vandalisme en is uitgevoerd 

met een degelijk ophangsysteem voor de vuilniszakken. De afvalzak 

draait met de deur mee naar buiten, zodat deze eenvoudig en  

Arbo-vriendelijk te ledigen is. Daarnaast is de Robusto gemakkelijk  

te plaatsen en te reinigen. De afvalbak is ook met noppenstructuur 

verkrijgbaar zodat het aanplakken van posters en dergelijk wordt

ontmoedigd. De inhoud van de afvalbak bedraagt 150 liter.  

De afvalbak kan worden uitgevoerd met een Sablé poedercoating.  

De structuur van deze coating ontmoedigt het aanplakken van posters.

Een Sablé poedercoating geeft tevens de afvalbak een gietijzeren look.

PRACTICUM

Robuust, duurzaam en praktijkgericht: dat  

zijn de kenmerken van de Practicum afvalbak.

De afvalbak is in hoge mate bestand tegen  

vandalisme en is uitgevoerd met een degelijk

ophangsysteem voor de vuilniszakken.  

Daarnaast is de bak Arbo-vriendelijk te ledigen

doordat de vuilniszak met de deur meedraait. 

De Practicum is gemakkelijk te plaatsen en te

reinigen. Het schuine tweetraps dakje voorkomt 

ophoping van afval. De inhoud van de afvalbak

bedraagt circa 120 liter.

Collecto, Leerdam. Robusto, Mook.Practicum, Voorschoten.Collecto, Haarlem.Robusto, Zaanstad.Practicum, Haarlem.

AFVALBAK

ROBUSTO MODELLEN AFMETINGEN

De afvalbakken Practicum, Collecto en 

Robusto zijn het letterlijke en figuurlijke 

voorbeeld van schoonheid. De stijlvolle 

vormgeving van deze afvalbakken gaat  

arm in arm met functionaliteit. De bakken 

zijn vandalisme bestendig, duurzaam en 

voorzien van een Arbo vriendelijk systeem

voor het ledigen. De afvalzak draait met  

de deur mee naar buiten. Zo hoeven de 

medewerkers van de reiniging niet te 

bukken of in een ongemakkelijke houding 

de zakken te verwisselen. Optioneel kunt 

u de bakken laten voorzien van een eigen 

signing, bijvoorbeeld het gemeentewapen.
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De Collecto is een slanke, strakke afvalbak die beschikt 

over dezelfde unieke eigenschappen als de Practicum. 

De strak afgewerkte afvalbak heeft een halfrond dak en 

is verkrijgbaar in ieder gewenste RAL kleur.  

Deze afvalbak kan net als de Practicum 

direct op maaiveld gemonteerd worden.

De betonfundatie kan los meegeleverd  

worden, zodat deze meegestraat kan worden.

Dit vergemakkelijkt het plaatsen van de afvalbak.  

De inhoud van de Collecto bedraagt circa 100 liter.
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Een wat meer traditionele afvalbak, die op  

de locatie afgestemd kan worden. Zo is de

afvalbak uit te voeren met een afsluitdeksel,  

of een evenementenslot. De inhoud gaat

tot 40 liter. De afvalbak is te poedercoaten  

in iedere gewenste RAL kleur.

MONDIAAL

PLANTAAN

De Plantaan is vervaardigd uit massief stalen 

spijlen die zijn gepoedercoat. De inhoudsmaat

kan worden aangepast. Verder is optioneel een 

afdak boven het inwerpgat en een afwijkend

sleutelsysteem mogelijk. De bak heeft een  

uniek deurconcept: de binnenbak draait mee

naar buiten zodat de lediging Arbo-vriendelijk 

plaatsvindt. De Plantaan is standaard

thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461  

en is gepoedercoat.

SKY

Het ontwerp van de Sky is een regelrechte  

eyecatcher. Deze afvalbak is een zusje van de

Retro. De inhoudsmaat kan worden aangepast. 

Verder is een afdak boven het inwerpgat en

een afwijkend sleutelsysteem mogelijk.

Stadhouderskade, Amsterdam. Veldpark, Zaandam.Zwarte Retro, Eindhoven. Mondiaal, Provincie Zuid-Holland.Zaanse Schans, Zaandijk. Mondiaal RVS, Stopera, Amsterdam.

AFVALBAK

RETRO MODELLEN AFMETINGEN

Vernieuwing en originaliteit met een  

klassieke uitstraling. Een bondige  

beschrijving van onze Retro afvalbak.  

Dit stukje maatwerk van de bovenste  

plank is verweven met een vluchtige

herinnering aan de vorige eeuw. Het  

model is vervaardigd uit een stalen  

buis met een diameter van 325 mm  

en heeft een RVS mantel met verticale  

uitsparingen. De ronde inwerp-opening 

zorgt ervoor dat het afval makkelijk kan 

worden gedeponeerd en is voorzien van 

een kruis waardoor er geen plaats is  

voor ‘groot afval’. De inhoud van de retro 

afvalbak varieert van 60 tot 110 liter.
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Geschikt voor 120L en 240L kliko’s. Real-time vullingsgraad monitoren.Ronde bovenkap.Voetpedaal van RVS.Solar voeding/batterij (geen kabel nodig).Asbak.

AFVALBAK

SOLARSTREETBIN AFMETINGEN

Erdi introduceert de SolarStreetBin 

persafvalbak. Deze afvalbak is geschikt 

voor kliko’s van 120 liter of 240 liter.  

De bak is uitgevoerd met een uniek 

gepatenteerd perssysteem, waardoor

de afvalbak tot 10 maal meer afval kan 

opslaan. Ideaal dus om piekmomenten  

op te vangen of om de ledigingsfrequentie 

sterk te reduceren. Inmiddels bewijst  

de SolarStreetBin zijn meerwaarde in 

diverse Europese hoofdsteden.

duurzaam
MINDER TRANSPORT EN CO2 UITSTOOT
Door het persen hoeven de reinigingsdiensten de afvalbakken tot 10 keer minder te ledigen.

Naast lagere personeelskosten scheelt dit aanzienlijk in de transportbewegingen en dus ook

CO2 uitstoot en fijnstof.

BRITEBIN SENSOR EN SOLAR TECHNOLOGIE
Door een geïntegreerde sensor geeft de afvalbak via een App aan wanneer het tijd is om

geledigd te worden. Verder kunt u via een inlog real-time de vullingsgraad van de afvalbak

monitoren. Met de software is het ook mogelijk een optimale ledigings-route te berekenen.

De SolarStreetBin beschikt verder over een zonnepaneel. Er is dus geen stroomvoorziening

nodig om deze afvalbak te laten werken.

VOORDELEN:  
• Webbased Central Management System met gedetailleerde (fout)meldingen

• Real-time vulgraadmeting, pers en metingen communiceren met elkaar

• Voor efficiënte ledigingsroutes

• CO2 reductie door minder transport-bewegingen

• Tijd- en transportwinst, minder personeelskosten

• Gemakkelijk te plaatsen en GPS Tracking van de afvalbak

• CE gekeurd

• Gepatenteerd perssysteem, 1:10 of 90% meer afvalopslag

• Uitgevoerd met voetpedaal, zo zijn de handen vrij voor hygiënisch gebruik

• Ledigen aan ‘schone’ kant (achter- of zijkant)

• Makkelijk te ledigen (arbo-vriendelijk)

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
• Thermisch verzinkt

• Gepoedercoat in gewenste RAL-kleur

• Uitvoering geschikt voor een 120 liter of 240 liter kliko

• Afmeting buitenbak 120L 634 x 624 x 1290mm

• Afmeting buitenbak 240L 829 x 704 x 1447mm

• Gewicht 120L 170kg

• Gewicht 240L 204kg

• Solar voeding / batterij (geen kabels nodig)

• Voetpedaal en openingsklep vervaardigd van RVS

• Signing / wrap in overleg

OPTIES:  
• Afvalbakken op afstand op slot te zetten

• LCD communicatiescherm

• Eigen Signing / Wrap

• Kliko 120 liter of 240 liter

• Asbak

• Betonfundatie

KENMERKEN
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De hondenpoepafvalbak model Mondiaal  

heeft een tijdloos en functioneel design.

Zo bezit de afsluitdeksel een krachtig  

gevormde handgreep welke wordt opgevangen 

door stootrubbers. Op deze manier wordt  

geluidsoverlast bij het sluiten van de klep  

tot een minimum gereduceerd. Met het  

evenementenslot kan bijvoorbeeld rond oud  

en nieuw de afvalbak worden afgesloten om  

zo schade door vandalisme te beperken. 

HONDENPOEPAFVALBAK

ROOKZUIL

De rookzuil bestaat uit twee delen. Het bovendeel 

(filter) functioneert als opvangbak en wordt

automatisch vergrendeld op het onderste deel  

van de paal. Het ontgrendelen vindt plaats middels

een slotsysteem. Bij het wegneembare model heeft 

het slotsysteem een dubbele functie en kan ook

de paal in zijn geheel worden weggenomen. Als de 

opvangbak verwijderd wordt van de basis kan deze 

door middel van een stortklep geleegd worden.

Station, Zaandam. Veldpark, Zaandam.Evenementenslot.Woonwijken, Spijkenisse.Zaans museum, Zaandam.Spaarne Ziekenhuis, Haarlem.

AFVALBAK

ROOKZUIL MODELLEN AFMETINGEN

Om de overlast van rokersafval tegen  

te gaan in de (semi-)openbare ruimte  

heeft Erdi de rookzuil ontwikkeld.  

Een uniek afvalopvangsysteem voor  

afval van sigaretten en ander rookwaar.

Naast de courante afvalbakken is  

gebleken dat er een enorme behoefte  

is aan afvalopvangsystemen voor rokers-

afval bij bestaande zitplekken binnen  

stadscentra, horeca, kantoorcomplexen, 

etc. De wegneembare rookzuil is door  

de horeca op de juiste tijdstippen te 

gebruiken en kan ook gemakkelijk worden 

weggehaald wanneer deze niet benodigd  

is. Deze rookzuil is juist geschikt om toe-

gepast te worden in de openbare ruimte.

Rookzuil Ø 101 mm

Mondiaal

400 mm
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Details maken de paal. De RVS afzetpalen van 

Erdi zijn uitgevoerd met een strak gevormde

bovenzijde met een ‘gedraaide’ deksel die de 

signatuur draagt van vakmanschap van Erdi. 

Optioneel zijn de RVS palen ook verkrijgbaar  

met een gelaste bovenzijde.

In plaats van een lichtring is een verdeling 

van de lichttoevoer mogelijk door rondom 

een aantal lichtpunten aan te brengen.

BOVENZIJDE

LED

FIGURATIE

Een figuratie geeft een extra dimensie aan  

de RVS afzetpaal. De locatie is nog beter  

te herkennen en ook de afbakening van  

verschillende gebieden is duidelijker.

LICHTRING

Om de RVS paal nog beter zichtbaar en 

daarmee veiliger te maken, kan deze worden 

uitgerust met een lichtgevende ring.

Stadionplein, Amsterdam. Solar Flash, Rokin, Amsterdam.Gustav Mahlerplein, Amsterdam.Ven Casino, Sloterdijk.Van Baerlestraat, Amsterdam  

(met led-verlichting).

Centrum, Zeewolde.

AFZETPAAL

RVS MODELLEN AFMETINGEN

De strakke lijnen van deze RVS palen  

leggen de functionaliteit van deze  

krachtpatsers geen strobreed in de weg. 

De hoogwaardige kwaliteit komt juist  

onmiskenbaar naar voren in de uiterst

toepasbare vormgeving. De palen zijn een 

lust voor het oog en voldoen kwalitatief

als afzetpaal. Ze zijn gemaakt van RVS 

316, geslepen korrel 320 en kunnen  

optioneel worden voorzien van groeven 

voor reflectiemateriaal. Andere opties  

zijn de montage van LED verlichting of  

het aanbrengen van lasergravures.

Afzetpaal RVS

Standaard diameters

Ø  90 mm

Ø  115 mm

Ø  140 mm

Ø  160 mm
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AFZETPALEN

Kanaalstraat, Lisse. Centrum, Oldambt.AZ voetbalstadion, Alkmaar.Ville d’ Albi, Frankrijk.Centrum, Coevorden.Centrum, Rotterdam.

AFZETPAAL

DIVERS MODELLEN AFMETINGEN

Dat een ontwerp veel kan doen voor  

de omgeving maakt Erdi duidelijk  

met de Maritiem. Een afzetpaal met  

een authentieke uitstraling die geheel  

thuis is in zijn decor. Let op de details:  

de paal is opgebouwd uit diverse conische 

verlopen. Dat resulteert in een evenwichtig 

ontwerp met unieke detailleringen.

Model 90        Kogelkop         Carré

Conisch 120   Maritiem        Alphen

Kegelbinkie     Vezip 160
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Erdi heeft een zeer gevarieerde lijn afzetpalen in huis. Eén van de meest bekende modellen is de 

rood-witte afzetpaal model 90. Maar het assortiment gaat veel verder: van klassiek tot zeer modern, 

uitgevoerd in RVS. Allen met een eigen functionaliteit. Zo zijn er vaste, wegneembare, neerklapbare 

en verzinkbare afzetpalen. Alle modellen zijn leverbaar in diverse RAL kleuren en kunnen worden  

aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. De wegneembare palen zijn uitgerust met het 

unieke ERS-vergrendelingssysteem. Door de ‘rond-in-vierkant-of-zeskant’ constructie is de paal  

blijvend uitneembaar. Bovendien vergrendelt de paal automatisch bij terugplaatsing. 

Voor de verzonken klappalen heeft Erdi het KVS-systeem ontwikkeld. Dit systeem werkt op basis van 

de klappaal in combinatie met een afsluitdeksel. De deksel sluit contra ten opzichte van de paal en 

vergrendelt automatisch in de fundatie. Daarbij zit het verzonken slotsysteem niet in de paal, maar  

in de fundatie opgesloten.  

Voor uitgebreide specificaties zie www.erdi.nl.

Kade     Kade-plus       Sky            GolfModel 90  Kogelkop      Carré    Conisch 120

         Maritiem                  Alphen             Vezip 160          Vezip Smart       Model 90
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Voor de verzonken klappaal heeft Erdi het  

KVS-systeem ontwikkeld. Dit systeem werkt  

op basis van de klappaal in combinatie met de  

afsluitdeksel. De deksel sluit contra ten opzichte van  

de paal en vergrendelt automatisch in de fundatie. 

VERZONKEN KLAPPAAL 
MODEL 90

FIETSFLEX MODEL 100 EN 150

De FietsFlex palen model 100 en 150 (paaldeel Ø 100mm en Ø 150mm) 

absorberen de schok bij aanrijding en verkleinen de kans op letsel.  

Model 100 is uitgevoerd met drie retro-reflecterende banden en  

model 150 met vier. De palen zijn voorzien van een stalen onderstuk 

zodat automobilisten ontmoedigd worden over de paal heen te rijden. 

Optioneel is de Solar Flash LED verlichting van slagvast polycarbonaat, 

geïntegreerd in de kop van de FietsFlex paal.

Door het circulaire ontwerp passen wegneembare FietsFlex modellen 

met stalen onderstuk op het bestaande model 90 betonfundaties. 

In vaste, wegneembare en verzonken uitvoering verkrijgbaar.

INSTEEKPAAL 
MODEL 90

De uitneembare paal model 90 is uitgerust  

met het unieke ERS-vergrendelingssysteem.

Door de ‘rond-in-vierkant’ constructie is de paal  

blijvend uitneembaar. Bovendien vergrendelt

de paal automatisch bij terugplaatsing. 

Singel 40-45, Oss. Solarflash, Voorburg. Solarflash.FietsFlex 150, Assendelft.FietsFlex 100, Zaandam.Westzanerdijk, Zaandam.

AFZETPAAL

SOLARFLASH | FIETSFLEX MODELLEN AFMETINGENveilig
Solar Flash model 90, de wegneembare 

paal met alternerende LED verlichting.  

Erdi heeft deze uitvoering op de markt 

gebracht om de veiligheid van (brom)- 

fietsers op fietspaden te verhogen.

Inmiddels is de collectie Solar Flash  

palen ook in vaste, verzonken en  

verzinkbare uitvoering verkrijgbaar.  

De geïntegreerde kop van de paal is  

van slagvast polycarbonaat en voorzien  

van solar technologie. De LED verlichting 

ontsteekt automatisch bij schemering 

waardoor de attentiewaarde van de paal 

wordt vergroot en zo ook de veiligheid van 

de (brom)fietsers. Daarnaast is de paal 

geschikt voor het uitzetten van aanval-

routes voor nood- en hulpdiensten.

De FietsFlex fietspadpaal bestaat uit  

twee delen. Het paaldeel is van flexibel 

kunststof wat de schok bij aanrijding 

absorbeert. Het onderstuk, met ERS- 

vergrendelingssysteem, is thermisch 

verzinkt en heeft een autowerende  

functie. Optioneel bij de FietsFlex palen  

is de Solar Flash LEDverlichting.  

Solarflash model 90

FietsFlex 100 en 150

Verzonken FietsFlex 100

Verzonken FietsFlex 150
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De figuratie is gevuld met 

thermoplast en de tegel  

is afgevuld met beton.

De afmeting van de tegel  

is 295 x 295 x 30 mm.  

Afwijkende figuraties op  

aanvraag.

Verkrijgbaar in een diameter 

van 50 mm, 100 mm en  

150 mm. Overige afmetingen 

op aanvraag.

Deze punaise bezit de  

benodigde stroefheid en  

geeft daarnaast perfect  

de functie van een  

gebruikersgebied aan. 

Verkrijgbaar in verschillende 

diameters en figuraties  

naar keuze.

De punaise is afgevuld met 

kunststof en verkrijgbaar in 

diverse diameters.

Om gebruikersgebieden in de 

openbare ruimte thematisch 

aan te geven, heeft Erdi een

aantal punaises ontwikkeld.  

De LED’s zijn verkrijgbaar  

met diverse figuraties,  

naar wens met een vast

of alternerend licht.

Verkrijgbaar in een diameter 

van 100 mm en 150 mm. 

Overige afmetingen op  

aanvraag.

RVS straattegel 
met figuratie

RVS punaise  
geborsteld

RVS traanplaat  
punaise

RVS gepolijste  
punaise met figuratie

RVS punaise met 
LED fietsfiguratie

RVS punaise  
gepolijst

RVS BOOMBESCHERMER gebogen en rechte uitvoering

Standaard verkrijgbaar in RVS 316,  

geslepen korrel 320. Alle boombeschermers 

zijn tevens verkrijgbaar in thermisch verzinkt 

staal en/of gepoedercoat in iedere gewenste 

RAL kleur en in diverse afmetingen,  

diameters en vormen.

Bloembak, Capelle. Lichtmastbeschermer, Achtersluispolder.Boombeugel, Heemstede.Overhoeks, Amsterdam.Route aanduiding, diverse locaties in het land.Diverse locaties, Nederland.

MAATWERK

ACCESSOIRES MODELLEN

Voor op de Amsterdamse Nieuwmarkt 

produceerde Erdi stijlvolle plantenbakken 

van cortenstaal. De conische planten- 

bakken zijn door hun eenvoud en de  

uitstraling van cortenstaal een verfijnd

detail in de historische omgeving.  

Cortenstaal hoeft niet verduurzaamd  

te worden, het geoxideerde staal is van  

nature bestand tegen verdere corrosie  

en omgevingsfactoren.

gedetailleerd
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In het Amstelpark in Amsterdam-Zuid 

heeft Erdi de bewegwijzering voorzien 

van nieuwe bebording. Ieder thema 

heeft nu een kleur gekregen en het 

aantal wegwijzers is uitgebreid.  

De bestaande staanders die eerder 

door Erdi zijn geleverd en geplaatst  

zijn nagekeken en opnieuw ingezet.  

Dit project is bij uitstek een  

voorbeeld van circulair ontwerp.

BEWEGWIJZERING

BRUGNAMEN

Door haar gevoel voor design, techniek en  

mogelijkheden is Erdi vaak in staat om projecten

en objecten te voorzien van de mooiste maat-

werk details. Dat kunnen functionele details

zijn, maar ook details die de beleving van een 

omgeving compleet maken.

BOOMROOSTERS

Het behoud van bomen in verharde gebieden wordt steeds 

belangrijker. Daarom heeft Erdi een aantal boomroosters 

ontwikkeld, die de boomwortels niet alleen beschermen 

maar ook voldoende toegang geven voor water  

en zuurstof. De verschillende ontwerpen  

houden rekening met de omvang

van de boomstam en het  

gewenste decoratieve effect.

Kekkerek, Utrecht.Verlichte fietszuil, Caterplein, Apeldoorn. Taxizuil, Haarlemmerplein,  

Amsterdam.

RVS trapleuning, bibliotheek Krommenie. Portaal Zaanhopper, Wormerveer. Straatnaamportaal.

MAATWERK

ACCESSOIRES MODELLEN

Voor het vernieuwde centrum van Zaandam 

heeft Erdi maatwerk bewegwijzering 

ontworpen, geproduceerd en geplaatst. 

Bovenop de palen is een goudkleurige 

walvis geplaatst die verwijst naar de 

historie van de Zaanstreek.

bewezen
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VERKEERSTECHNIEK

Max Euweplein, Amsterdam.

Voor de fietsbrug naar het Max Euweplein 

hebben wij een selectieve afsluiting met 

een automatische verzinkbare paal  

geplaatst. Daarnaast hebben wij vaste 

RVS palen bij deze selectieve afsluiting 

geplaatst welke voorzien zijn van dezelfde 

LED verlichting die ook in de verzinkbare 

paal is gebruikt.

VEN gebouw, Amsterdam.

Rondom het VEN Gebouw in Amsterdam 

Sloterdijk heeft Erdi, na productie, meer-

dere selectieve afsluitingen geïnstalleerd. 

Na een lange verbouwing is het voormalige 

KPN-hoofdkantoor getransformeerd naar 

een plek waar verblijven, ontmoeten, eten 

en ontspanning samenkomen.

Middenweg, Heerhugowaard.

Op de Middenweg zijn twee verzinkbare 

piramides geplaatst. Deze weg is alleen 

toegankelijk voor pashouders, busmaat-

schappijen en nood- en hulpdiensten.  

Deze selectieve afsluitingen zijn tevens 

aangesloten op het Centraal Management 

Systeem. Piramide afsluitingen zijn bij 

uitstek geschikt voor toepassing bij 

sluipwegen en busbanen.

Voor meer informatie kunt u contact  

opnemen met Erdi Verkeerstechniek.

Voor meer informatie kunt u contact  

opnemen met Erdi Verkeerstechniek.

Taxistandplaats, Amsterdam CS.

Erdi heeft de nieuwe taxistandplaats op 

Amsterdam Centraal Station ingericht  

met een innovatief selectief toegangs- en 

afroepsysteem. Het systeem bestaat uit 

een combinatie tussen kenteken- en 

passenregistratie gekoppeld aan een 

slagboominstallatie en matrixborden.

Zo worden de kentekens van de taxi’s bij 

binnenkomst geregistreerd en vastgelegd. 

Er wordt bijgehouden hoeveel taxi’s er 

aanwezig zijn op de standplaats. Indien het 

aantal vooraf ingestelde taxi’s aanwezig 

zijn, wordt op een matrixbord bij de ingang 

van de taxistandplaats VOL aangegeven.

Om toegang te krijgen tot de standplaats 

biedt de taxichauffeur zijn pas aan om de 

slagboom te kunnen passeren, indien de 

kentekenregistratie correct verloopt. Op een 

matrixbord worden vier kentekens geprojec- 

teerd en de taxi’s worden op volgorde van 

binnenkomst afgeroepen. Dan kunnen zij naar 

de instapplaats rijden om hun passagiers 

op te halen. Verlaten de taxi’s de standplaats 

dan worden deze d.m.v. het kentekenregi-

stratiesysteem uitgeboekt. Schone taxi’s 

krijgen voorrang met dit systeem.
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WEGBEBAKENING

Flexpost verkeerszuilen en eilanden,  

Amsterdam.

Op de Burgemeester Vening Meineszlaan 

heeft Erdi Flexpost verkeerszuilen  

geleverd en geplaatst. Deze Flexposts  

zijn gemonteerd op modulaire kunststof 

verkeerseilanden. De eilanden zijn aan-

gelegd als snelheidsremmende maatregel. 

Flexpost verkeerszuilen zijn ontworpen 

omdat verkeerszuilen de meest aangereden 

RVV toepassing is. De Flexposts zijn 

flexibel en kunnen een aanrijding/ 

touchering opvangen en het bord is 

bovendien van slagvast kunststof.  

Zo kan er veel bespaard worden op 

onderhoudskosten en het reduceren van 

werkzaamheden op gevaarlijke locaties.

Rijbaanscheidingssysteem,  

Taxistandplaats Amsterdam CS. 

Voor de nieuwe taxistandplaats achter  

het Centraal Station van Amsterdam  

leverde en plaatste Erdi een strook  

rijbaanscheidingssysteem. De elementen 

worden verbonden door een uniek haak- 

systeem en zijn uitgevoerd met antislip 

noppen. Verder zijn hier Leitboy geleide-

bakens in geplaatst om de zichtbaarheid 

van de scheiding te vergroten. Al deze 

systemen zijn BASt getest voor gebruik  

in het verkeer. 

Bamboe verkeersborden, Amsterdam.

Het technische servicebedrijf van Erdi 

heeft voor de gemeente Amsterdam  

bamboe verkeersborden geplaatst.  

Hiermee kiest de gemeente voor het 

duurzame alternatief van het traditionele 

aluminium verkeersbord. Tijdens de groei 

absorbeert bamboe veel CO2 en bamboe 

is volledig recyclebaar. Daarmee is het 

over de gehele levenscyclus genomen  

CO2-neutraal.

Snelheidsdisplay, Damrak, Amsterdam.

Erdi heeft verplaatsbare snelheidsdisplays 

geleverd en geplaatst op het Damrak in 

Amsterdam. De snelheidsdisplays worden 

ingezet bij ‘werk in uitvoering’. De snel-

heidsdisplays zijn bestemd voor auto- en 

tramverkeer. De modellen zijn uitgevoerd 

met een Solar systeem, zodat ze geen 

externe stroombron nodig hebben.

Voor meer informatie kunt u contact  

opnemen met Erdi Wegbebakening.

Voor meer informatie kunt u contact  

opnemen met Erdi Wegbebakening.
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Deze brochure is een productie van Erdi Wegbebakening BV, Erdi Las- en Constructiebedrijf BV en Erdi Verkeerstechniek BV, 

allen gevestigd te Zaandam en verder te noemen Erdi. Erdi is uiterst nauwkeurig geweest bij het samenstellen van deze  

uitgave. Voor afwijkingen en onjuistheden in beelden, maten en teksten aanvaardt Erdi geen enkele aansprakelijkheid. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Erdi, mag er niets uit deze brochure gepubliceerd of gereproduceerd 

worden. Alle rechten zijn aan Erdi voorbehouden. Daarnaast heeft Erdi haar producten in deze brochure als intellectueel  

eigendom beschermd. 

COLOFON

HISTORIE

Meer dan 65 jaar gedreven door ambitie.

Op 1 augustus 1951 werd Erdi als smederij in 

Amsterdam opgericht door Ernst Hardeman.  

Al snel was een van de eerste opdrachtgevers 

de Publieke Werken en de gemeentelijke Woning- 

bouwbedrijven van de gemeente Amsterdam.

Aan het eind van de jaren 60 werden de eerste 

reparaties op en aan de weg uitgevoerd in 

opdracht van deze zelfde gemeente. In 1970 

werd de smederij voortgezet door zijn zoon  

Cor Hardeman en diens echtgenote Wietske 

Hardeman-Boorsma. Zij vormden het bedrijf  

om van smederij naar las- & constructiebedrijf 

met een sterke technische servicedienst.

Het Amsterdamse bedrijf vestigde zich vrij snel 

daarna in Zaanstad. In februari 1989 kwam 

Cor Hardeman te overlijden en werd onder 

leiding van Wietske Hardeman en Roelof 

Cobelens het bedrijf gecontinueerd. Tevens 

traden Petra Hardeman en Raoul van der 

Struijk toe tot het directieteam en namen 

samen in 1996 de bedrijfsleiding over van  

de voorgaande generatie.

In 2000 is de onderneming verhuisd naar  

een nieuwe locatie aan de Rechte Tocht in  

het industriegebied Westerspoor te Zaandam, 

daar werden alle bedrijfsdisciplines op een 

locatie samengevoegd. In 2005 werd een  

nieuw distributie- en opslagcentrum betrokken 

om te kunnen blijven voldoen aan de vragen  

en wensen van de klanten.

Door de jaren heen ontving Erdi voor haar 

ondernemerschap vele onderscheidingen.  

In 2001 ontving Erdi als eerste Zaanse 

onderneming de belangrijke onderscheiding 

‘Entrepreneur of the Year’-award. Een initiatief 

van Ernst & Young. In 2008 ontving Erdi  

uit handen van de Kamer van Koophandel 

Amsterdam de 20e Zaanse Ondernemingsprijs. 

Omdat de innovatieve oplossingen van Erdi een 

steeds duurzamer karakter kregen, werd dit 

ook opgemerkt door de omgeving. In 2013 

mocht Erdi de GroenLinks Duurzaamheidsprijs 

ontvangen en begin 2018 werd Erdi winnaar 

van de Duurzaan Award 2017.

Al deze onderscheidingen zijn een enorme 

waardering voor Erdi, dat voortgekomen is uit 

een Amsterdamse smederij. De uitgangspunten 

van toen zijn nog steeds de kernwaarden van nu, 

het brengen van praktijk gerichte oplossingen, het 

leveren van kennis, flexibiliteit, duidelijke visies, 

maatschappelijke betrokkenheid en hard werken. 

De technische servicedienst  

tijdens montage en onderhoud  

van geleiderails langs de snelwegen 

om en rond Amsterdam.

Raoul van de Struijk en Petra Hardeman 

ontvangen de Duurzaan Award 2017 uit 

handen van Jan Hamming, Burgemeester 

van Zaanstad.

Erdi aan het werk in de hedendaagse praktijk.

Cor Hardeman in gesprek met Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven,  

tijdens een beursbezoek aan Erdi op de Intertraffic in Amsterdam.



Postbus 151
1500 ED Zaandam    

Rechte Tocht 3-5
1507 BZ Zaandam

T: 075 - 617 33 57    
F: 075 - 670 28 21    

E: info@erdi.nl    
I:  www.erdi.nl

ONTWIKKELING

PRODUCTIE
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ONDERHOUD


