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Smartpath 

 
 

Artikelfamilie Palen 
Soort Flexibele palen 
Type Smartpath 
Artikelgroep SIG_FLEXIBELEPAAL 
Artikelomschrijving Smartpath en toebehoren 
Artikelcode TFL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je Voordelen 
 

 Vervaardigd uit hoogwaardig polyurethaan 
 Na het overrijden veert de paal onmiddellijk uit zichzelf terug recht 
 Bij het plooien van de paal blijft de kunststof zijn eigenschappen behouden 
 Verkleurt niet en blijft in vorm 
 Optie met LED’s beschikbaar 
 Reflecterende banden in wit of geel 
 Wegneembaar  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Technische data 
 

Beschikbare palen Productcode 
Smartpath flexibele paal zwart – diam. 80 mm hoogte 800 mm – witte 
reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 

TFLZM16D80800 

Smartpath flexibele paal oranje – diam. 80 mm hoogte 800 mm – witte 
reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 

TFLOM16D80800 

Smartpath flexibele paal groen – diam. 80 mm hoogte 800 mm – witte 
reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 

TFLGM16D80800 

Smartpath flexibele paal geel – diam. 80 mm hoogte 800 mm – witte 
reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 

TFLGEM16D80800 

Smartpath flexibele paal grijs – diam. 80 mm hoogte 800 mm – witte 
reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 

TFLGRM16D80800 

Smartpath flexibele paal rood – diam. 80 mm hoogte 800 mm – witte 
reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 

TFLRM16D80800 

Smartpath flexibele paal wit – diam. 80 mm hoogte 800 mm – witte 
reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 

TFLWM16D80800 

Smartpath flexibele paal zwart – diam. 80 mm hoogte 800 mm – gele 
reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 

TFLZGM16D80800 

Smartpath flexibele paal geel – diam. 110 mm – H 800 mm witte reflecterende 
banden folie 3M 3820 – bevestiging M16 met anker 

TFLGEM16D110800 

Smartpath flexibele paal oranje met rode LED’s – diam. 80 mm hoogte 800 
mm – witte reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 met anker 

TFLOM16LEDRD80800 

Smartpath flexibele paal zwart met rode LED’s – diam. 80 mm hoogte 800 mm 
– witte reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 met anker 

TFLZM16LEDRD80800 

Smartpath flexibele paal zwart met witte LED’s – diam. 80 mm hoogte 800 mm 
– witte reflecterende folie 3M 3820 – bevestiging M16 met anker 

TFLZM16LEDWD80800 

Sleutel voor smartpath TFLSLEUTEL 
Huls voor smartpath TFLHULS 
Verloopstuk M24 voor smartpath TFLSCREW24 
Verloopstuk van M16 naar M24 voor smartpath TFLANCHORM24 

 
*Voor verdere vragen, informatie of inlichtingen over de technische gegevens van bovenstaande artikelen, 
gelieve u te wenden tot studiedienst@trafiroad.be 


