Bescherm ï ng-wildwîssels

lTEKwïldreflectoren

IIE K wild reflectoren

Algemeen

Technische details

Voordelen

Het gehele jaar moeten autmobilisten er
rekening mee houden dat wild de straat
oversteekt.
Sommige vaste wildwissels bestaan al vele
jaren en worden door het uitbreiden van het
verkeersnetwerk doorkruist en onderbroken.
Door zijn instinct blijft het dier echter toch
ongewijzigd zijn wissel volgen en steekt
daardoor de weg over.

ITEK-retlectoren worden door middel van een
elastische kunststofbeugel (UV-besfendig) aan de
bermplanken, vangrail, paaltjes of andere weg
afbakenings systemen bevestigd.

•

IIEK-wildreflectoren worden vrijhangend aan de
bermplanken gemonteerd. Daardoor wordt de
reflectie van de verlichting van een naderend
voertuig door een niet ritmisch flitseffect in zijn
omgeving weerkaatst, Hierdoor is de kans op
gewenning aan de reflectoren niet mogelijk.
Het wild wordt alleen bij een naderend voertuig
afgeschrikt, bij geen verkeer kan het gewoon zijn
weg vervolgen.

lEK-reflectoren worden eenvoudig met
roesMije schroeven aan de de bermplanken,
vangrail, paaltjes of andere weg atbakenings
systemen bevestigd.

• EXTRA VEILIGHEID TOT ZELFS 80%
MOGELIJK
Bij reeds uitgevoerde proetprojekten in
samenspraak met de wegbeheerder en de
landelijke jagersvereniging van Karinthië
(Oostenrijk) heeft men kunnen vaststellen dat er
een verbetering mogelijk is die kan oplopen tot
80% ten opzichte van statische reflektoren.

.

Het toepassen van
wilrasters leidt tot
eilandvorming onder
het wildbestand. Vast
gemonteerde
wildspiegels gevon
alleen tijdelijk
bescherming, omdat
het wild gewenning
knjgt aan het
regelmatige verloop
van de lichtflits.

EENVOUDIGE MONTAGE

•

-

ITEK-reflectoren bieden een optimale
bescherming. De onritmische mfledie van
het invallend licht verhindert het
gewenningsproces bij het wild.

De aan een Nitrostaal-keffing hangende
reflectoren bestaan uit gladde kunststof en zijn
aan de uiteinden van reflecterende ,,Diamond
Grade 3-M” folie voorzien. Deze folie heeft naast
de goede reflectie als eigenschap dat ze door
het extreem gladde oppervlak zelf-reinigend is.
De kleur van de folie komt niet met het
bestaande straatbeeld overeen en geeft
daardoor geen irritatie bij verkeersdeelnemers.
Door de bijzondere reflectie geeft de reflector
ook extra veiligheid voor de verkeersdeelnemers,
ze hebben een dubbele werking!

•

GEEN HINDERNIS BIJ MAAIEN EN
SNEEUWRUIMEN

De ITEK-reflectoren zijn vrijhangend en
beweegbaar daardoor geven ze geen
hindering bij het maaien en sneeuwruimen.

• TOESTEMMING
Voor het danbrengen van de reflectoren is
toestemming vereist van de wegbeheerder en
alle overige instanties verantwoordelijk voor het
betreffende wegtrajekt.
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Betalingsvoorwaarden
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Betaling binnen 30 dagen na levering.
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Bij betaling binnen 14 dagen na levering mag een
korting van 2 % van het totaal bedrag (mcl. B1W)
worden ingehouden.
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Leveringsvoorwaarden
Leverinig aan huis vanaf een bestelwaarde van
€ 500,00 (excl,B1W).
Bij een bestelwaarde onder € 500,00 (excl.B1W) wordt
€ 25,00 (excl.BTW) administartiekosten in rekening
gebracht.
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Mark van den Berk

AUSTRIA

NL-5091 DG Oostelbeers, Laurierhaag 4
Telefon!Fax: +31(0)13-5143248
GSM: +31(0)6-54311363
www.itek.co.at! E-MaiI: itekbenelux@hotmail.com

Wïldreflectoren
beschermen het leven
van mens en dier

