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HR Groep verkeersborden
Door het gebruik van moderne productiemethoden produceert HR groep een duurzame
aluminium drager. De standaard verkeersborden worden door het gebruik van aluminium coilcoating alleen nog mechanisch behandeld. Hierdoor houden de borden een gekleurde rand aan
de achterzijde. Door deze gekleurde rand is het direct zichtbaar wanneer een wegbeheerder kiest
voor duurzaamheid. Het gebruik van coil-coating betekent voor de productie van HR Groep nog
nauwelijks lakverbruik en daardoor een aanzienlijke reductie van het energie verbruik en chemisch
afval.

Duurzame verkeersborden
Microprismatische folie
Al sinds de eerste introductie van deze folie werken wij
samen met 3M als leverancier, die wereldwijd actief bezig
is met het ontwikkelen van programma’s tegen milieuvervuiling. Zij hebben na vele jaren onderzoek een polymeer
materiaal geproduceerd volgens de meest optimale

.

productieprocessen, microreplicatietechniek, zelfklevend
en zonder oplosmiddelen. HR Groep gebruikt Diamond
Grade (klasse III) en High Intensity Prismatic (klasse II)
microprismatische folies, om VOC emissies te verminde-

Ultimate Signing™ 20 jaar aflopende garantie

ren met 97% in vergelijking met productieprocessen van

HR Groep produceert het meest duurzame verkeersbord,

niet-prismatische folies.

wat bestaat uit een duurzame, hoogwaardige,
zelfklevende, geprinte, micro-prismatische klasse III folie
en wordt afgedekt met een duurzaam transparant
laminaat. Het laminaat dient ter bescherming tegen
vervuiling en veroudering en als UV-remmer. De folie,
UV-inkt en laminaat die door de foliefabrikant wordt
geproduceerd, wordt gecontroleerd en via licentie van de
VNVF voorzien van een watermerk.

HR Groep Ultimate Signing™ verkeersborden
Qualisign® voor permanente kwaliteit

uitvoering		

HR Groep onderscheidt zich met een eigen CE-

			gekleurde achterrand

gecertificeerde keurmerk: VNVFQualisign®. Dit is een

bevestigingsbeugels:

uitstraling van een nog breder pakket van criteria, alles

			afwateringsgat

voor duurzaamheid en een gegarandeerd blijvend hoog

			positioneringsgaten

kwaliteitsniveau.

zetting:			

Ondersteuningsprofiel

Onze verkeersborden voldoen volledig CE-gecertificeerd en aan

Een wezenlijke fysieke verandering, de NEN 3381, is dat

de wettelijke eisen het type Enkel en Dubbel Omgezette Rand,

borden groter dan 800 x 800mm voorzien worden van

respectievelijk EOR en DOR, conform de NEN-EN 12899-1.

Dubbel omgezette rand en

steek 82mm, 140mm

20mm en 25mm

een extra ondersteuningsprofiel.
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