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Pont de Luxembourg in Namen:
BETAFENCE ZET BEVEILIGING SPOORWEGBRUG OP DE RAILS
Wie in Namen de trein neemt richting zuiden van het land, rijdt over een spoorwegbrug
die toepasselijk de Pont de Luxembourg gedoopt werd. De vroegere brug over de
Maas dateerde reeds van voor de oorlog en werd daarom onlangs vervangen door een
uitgesproken modern exemplaar.
Vanzelfsprekend stond de veiligheid hoog op de agenda, maar ook op gebied van
vormgeving wou Infrabel geen toegevingen doen. Oorspronkelijk opteerde de
spoorinfrastructuurbeheerder voor inox panelen als afsluiting, maar toen deze oplossing te
duur bleek bracht Betafence redding.
Voor de leuning werden op maat (920 x 1109 mm)
vervaardigde Securifor-panelen in alu-wit (RAL
9006) aangebracht. Stijlvolle kers op de taart is de
rode bovenligger, die de brug een heel eigen
cachet verleent. De fijne mazen verhinderen dat
voorwerpen door de afsluiting heen in het water
zouden vallen (van binnen naar buiten).
Dat is vooral interessant voor de toekomstige
gebruikers van de RAVel-brug die op korte termijn
zal worden aangelegd en die met dezelfde leuning
zal worden uitgerust. Maar die fijne mazen zorgen
er vooral voor dat geen voorwerpen van buiten binnen de brug kunnen komen, dus
bijvoorbeeld van de toekomstige RAVel-brug die vlak naast de spoorwegbrug ligt.
Budgetvriendelijk, veilig, solide, esthetisch … in deze toepassing kan Securifor werkelijk al
zijn troeven uitspelen.

Voor meer informatie:
Betafence NV – Sales Benelux – Deerlijkstraat 58A – 8550 Zwevegem –
Tel. +32 (0)56 73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com

Het online informatiecentrum van Betafence kan u gedetailleerde productinformatie verschaffen.
Aarzel niet om een kijkje te nemen op www.betafence.com.
Betafence (www.betafence.com) is de grootste wereldproducent van omheiningen, met het grootste
aanbod van afsluitingen en producten voor toegangscontrole.
Betafence biedt oplossingen voor de perimetrische beveiliging van industriële en openbare
gebouwen, gevoelige sites evenals private tuinen, landbouweigendommen en veestapels.
Betafence levert ook gelaste draadproducten voor diverse industriële toepassingen.
Betafence telt 1800 medewerkers en heeft een zakencijfer van circa 400 miljoen euro. De
onderneming heeft 11 productievestigingen in 10 landen met haar hoofdzetel in België.
Verkoopskantoren zijn actief in de hele wereld.

