
 

 
 

 

Van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 januari a.s. is de InfraTech vakbeurs in Ahoy Rotterdam dé 

ontmoetingsplaats voor de complete Grond- Weg en Waterbouw en Infra sector. 

 

Wij heten u van harte welkom op onze STAND 2.100 (Hal 2), waar wij u de laatste product-

ontwikkelingen zullen tonen van onze fabrikanten Franken Plastik (FP), PSI, Capricorn, Kazuba, 

Naylor en Boddingtons/Terram (BD): 

 

            
 

• FP modulaire kunststof aanwijsborden volgens NEN-1184 voor de markering van 

ondergrondse water-, gas- en rioolafsluiters, brandkranen, kabels,  stadsverwarming, dijk- en 

oevermarkeringen etc. 

 

• FP kunststof meet- en markeerpalen t.b.v. kathodische bescherming van o.a. water- en 

gasleidingen 

 

• FP recycle-kunststof of metalen aanwijspalen, stempelpalen en aanrijdbeveiligingen t.b.v. 

markering straatpotten etc. 

 

• BD waarschuwingslinten en PE afdekband t.b.v. ondergrondse pijpleidingen en kabels 

 

• FP industriële markerings- en identificatiesystemen t.b.v. bijv. pomp- en verdeelstations: 

stickers, resopal plaatjes, veiligheidspictogrammen, laser gravuur, zeefdruk, reflecterende 

borden etc. 

 

 

             
 

• PSI waterdichte muurdoorvoeren, rubber-stalen flenspakkingen, centreerringen 

(“insulators”) mediumbuis en mantelbuisafdichtingen, “foam pigs” etc. 

 

• NIEUW: Dubbelwandig versterkte PP buisfolie en puinzakken t.b.v. asbest buissaneringen 

 

 

https://www.paavo.nl/images/fabrikanten-frankenplastik_28_789495822.pdf
https://www.paavo.nl/images/fabrikanten-frankenplastik_28_789495822.pdf


          
 

• Riool-terugslagkleppen van Ø50 t/m 315mm, Universele flexkoppelingen voor diverse 

buismaterialen en kunststof draingoten 

 

 

 
 

• GrassProtecta® flexibele gras- en grondverstevigingsmatten 

Voor de versterking van grasparkeerplaatsen, rijpaden, in- en uitritten, grasbermen, 

evenemententerreinen, recreatievelden etc. die onderhevig zijn aan slijtage door verkeers-  

of intensieve voetgangersbelasting.  NIEUW: Nu ook "Medium" en "Lite" uitvoering! 

 

>> Daarnaast zullen wij onze Kazuba™ autonome toiletten voor in de openbare ruimte 

introduceren, waarbij géén riool, water en elektriciteit nodig. Innovatief self-supporting systeem 

met inmiddels meer dan 700 installaties in Europa, maar in Nederland nog een noviteit! 

 

 

 

 

 

 



Wanneer: Van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 januari 2019 

 

Waar: Ahoy Rotterdam, Ahoy-weg 10, 3084 BA  ROTTERDAM 

 

Openingstijden: Dinsdag: 10 - 18.00 uur, Woe.: 10 – 21.00 uur, Do.: 10 – 18.00 uur, Vrij.: 10 – 16.00 uur 

 

Standnr. Paavo: 2.100 (Hal 2) 

 

Klik hier voor meer informatie over de InfraTech vakbeurs  

 

Klik hier voor uw gratis toegangskaart per email  

 

https://www.infratech.nl/
https://registration.n200.com/survey/25l3afr3dlccw

