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Een zuil voor uw pand is een prachtige introductie van uw bedrijf. Want er is geen imposantere manier 
te bedenken om uw logo te laten prijken. Wij leveren totems in een groot aantal varianten en in een keur 

aan breedte- en hoogtematen. In geanodiseerd aluminium, in een mooie RAL kleur, gecurved of plat, verlicht 
(LED) of onverlicht, robuust of rank en van heel klein tot XXL. Exact af te stemmen op uw wensen. De T100 
is nog altijd de winner in het middensegment en de iets luxere T200 (gecurved of plat leverbaar) mag zich 
met trots één van de meest stormvaste op de markt noemen. De gecurvde T60 heeft dezelfde luxe afwerking 
als de T200 en is, mede door het feit dat hij ook in een 1-paals versie geleverd kan worden, een pracht oplos-
sing voor alle kleinere plaatsen. De T10 en de nieuwe T20 zijn beiden plat en hebben door hun opbouw een 
zeer eigentijdse uitstraling. Last but not least hebben wij voor u de T300, die zich onderscheidt door zijn 
strakke vormgeving en zijn geweldige prijsstelling. 
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T 100 onverlicht
type   frontmaat
T1 715   750 x 1500 
T1 720   750 x 2000
T1 120 1000 x 2000
T1 130 1000 x 3000
T1 140 1000 x 4000
T1 225 1250 x 2500
T1 235 1250 x 3500
T1 240 1250 x 4000
afwijkende hoogtematen op aanvraag

 De T 100 is een fraaie, curve-vormige 
zuil. Het frame wordt gevormd door ronde 
staanders met een diameter van 100 mm, 
met daar op een licht uitlopend opzetstuk 
waarin de 2 mm dikke aluminium-kleurige 
fronten vallen. De bovenzijde wordt 
afgesloten door een platte aluminium 
afdekkap. Het frame wordt standaard in 
geanodiseerd aluminium geleverd, maar 
RAL kleuren zijn ook mogelijk.   

 De verlichte versie van de T 100 is ook 
een opvallende verschijning. De 4 mm 
dikke fronten zijn uit slagvast opaal 
kunststof. De boven- en onderzijde worden 
afgesloten door een platte aluminium 
afdekkap. De verlichting is middels LED. 
Ook deels verlichte varianten zijn mogelijk. 
Het frame wordt standaard in geanodiseerd 
aluminium geleverd, maar RAL kleuren zijn 
ook mogelijk.   

T 100 verlicht
type frontmaat
T1 715V   735 x 1500 
T1 720V   735 x 2000
T1 120V   985 x 2000
T1 130V   985 x 3000
T1 140V   985 x 4000
T1 225V 1235 x 2500
T1 235V 1235 x 3500
T1 240V 1235 x 4000
afwijkende hoogtematen op aanvraag

LED
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 De platte T 200 is een mooie en door-
dachte zuil, met een dikte van 125 mm.  
De aluminium-kleurige fronten vallen links 
en rechts in delta-vormige schelpen én 
boven en onder in de omgezette randen 
van het boven- en onderprofiel. Dit geeft 
een verzorgde afwerking en een enorm 
goede windbestendigheid. Door de 
 speciale opbouw zijn ook hele brede zuilen 
mogelijk. Het frame wordt standaard  
in geanodiseerd aluminium geleverd, maar 
RAL kleuren zijn ook mogelijk.

T 200 onverlicht óf verlicht
type frontmaat
T2 130 1000 x 3000
T2 140 1000 x 4000
T2 150 1000 x 5000
T2 225 1250 x 2500
T2 235 1250 x 3500
T2 240 1250 x 4000
T2 330 1500 x 3000
T2 340 1500 x 4000
afwijkende hoogtematen op aanvraag

T 300 onverlicht
type frontmaat
T3 130 1000 x 3000
T3 140 1000 x 4000
T3 150 1000 x 5000
T3 225 1250 x 2500
T3 235 1250 x 3500 
T3 240 1250 x 4000
T3 330 1500 x 3000
T3 340 1500 x 4000
afwijkende breedte- en hoogtematen op aanvraag

T 300 enkelzijdig verlicht*
type frontmaat
T3 130V 1000 x 3000
T3 140V 1000 x 4000
T3 150V 1000 x 5000
T3 225V 1250 x 2500
T3 235V 1250 x 3500 
T3 240V 1250 x 4000
T3 330V 1500 x 3000
T3 340V 1500 x 4000
afwijkende breedte- en hoogtematen op aanvraag 
* als de fronten voldoende met block-folie worden afgeplakt,  
is ook dubbelzijdige verlichting mogelijk.

T 200 plat
type frontmaat
T2 130P 1000 x 3000
T2 140P 1000 x 4000
T2 225P 1250 x 2500
T2 235P 1250 x 3500
T2 240P 1250 x 4000
T2 330P 1500 x 3000
T2 340P 1500 x 4000
T2 430P 2000 x 3000
afwijkende breedte- en hoogtematen op aanvraag

 De curve-vormige T 200 is het neusje van 
de zalm op het gebied van zuilen. De 
fronten vallen links en rechts in delta-
vormige schelpen én boven en onder in de 
omgezette randen van de boven- en 
onderkap. Heel fraai afgewerkt dus en  
ook super goed bestand tegen zeer harde 
wind. Eventueel ook leverbaar met (LED) 
verlichting. Het frame wordt standaard in 
geanodiseerd aluminium geleverd, maar 
RAL kleuren zijn ook mogelijk.   

 De platte zuil T 300 is een zeer 
budgetvriendelijke zuil, die goed inspeelt 
op de vraag naar strakke vormen i.p.v. 
gecurved. De staanders van 120 mm diep 
en 30 mm breed lopen door rondom de 
fronten, waardoor de T300  een mooi 
robuust uiterlijk heeft. De 4 mm dikke 
fronten van aluminium-kleurige composiet 
plaat worden vanaf de bovenzijde in de zuil 
geschoven. Het frame wordt standaard in 
aluminium geanodiseerd geleverd, maar 
RAL kleuren zijn ook mogelijk.
   

 De verlichte versie van de T 300  is 
voorzien van de nieuwste LED technologie. 
Vanwege de beperkte dikte van de zuil is 
alleen maar énkelzijdige verlichting mogelijk. 
De LED’s zitten links en rechts op de 
staanders gemonteerd en zorgen voor een 
energiezuinige en gelijkmatige verlichting 
van de fronten. Bij calamiteiten is de 
verlichting goed bereikbaar, omdat de fronten 
in zijn geheel eruit geschoven kunnen 
worden (aan de bovenzijde). De fronten zijn 
uit 4 mm dik slagvast kunststof.
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 De curve-vormige T 60 - 1 paals is een 
variatie op de T60-2 paals en doet  
qua afwerking niet onder voor deze.  
Een prachtige oplossing voor plaatsen 
waar de zuil niet te erg aanwezig mag zijn. 
Het displaygedeelte begint standaard  
700 mm boven het maaiveld. Leverbaar in  
2 breedtematen en 2 hoogtematen.  
Het frame wordt standaard in geanodiseerd 
aluminium geleverd, maar RAL kleuren zijn 
ook mogelijk. 

 De curve-vormige T 60 - 2 paals is een 
lichtere versie van de T200. Leverbaar in 
aluminium geanodiseerd of in een RAL-
kleur. Gedeeltelijke verlichting van binnenuit 
is ook mogelijk. Een geheel uitneembaar 
lichtframe zorgt voor een mooie gelijk-
matige verlichting. In dit geval is de zuil op 
de grond geplaatst met 2 stalen voeten. 

T 60 - 2 paals 
type frontmaat
T62 120 594 x 2000
T62 125 594 x 2500
T62 220 720 x 2000
T62 225 720 x 2500
afwijkende hoogtematen op aanvraag

T 20 
type   frontmaat
T20 615   750 x 1500
T20 620   750 x 2000
T20 630   750 x 3000
T20 115 1000 x 1500
T20 120 1000 x 2000
T20 130 1000 x 3000
afwijkende maten op aanvraag

T 10 
type   frontmaat
T10 615   660 x 1500
T10 620   660 x 2000
T10 630   660 x 3000
T10 115 1000 x 1500
T10 120 1000 x 2000
T10 130 1000 x 3000
afwijkende maten op aanvraag

T 60 - 1 paals 
type frontmaat
T61 515 594 x 1500
T61 520 594 x 2000
T61 220 720 x 1500
T61 225 720 x 2000
afwijkende hoogtematen op aanvraag

 De T 10 is een ranke, platte zuil van ruim 
80 mm dik. Hij is opgebouwd uit  aluminium 
staanders, die volledig omkleed zijn met 
 aluminium-kleurig composiet plaat-
materiaal. Door dit plaat materiaal is de zuil, 
zonder meerkosten voor lakken, ook 
leverbaar in een aantal fraaie kleuren, zoals 
rood, blauw, groen, geel, zwart of wit.  

 De T 20 is een leuke, eigentijdse zuil voor 
een mooie prijs. De uiteinden zijn staanders 
van 50 mm vierkant. Daartussen ligt  
een frame, waarop aan beide zijden een 
composiet plaat bevestigd zit. Dit midden-
deel is slechts 20 mm dik, waardoor de 
vierkante staanders “stevig” uitsteken. 


