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Robuust en vormvast. Dat is wat de prefab betonbanden
van Leicon stukvoorstuk gemeen hebben. Banden voor
verschillende toepassingen en doeleinden. Opsluitbanden,
geleidebanden, parkbanden en busperronbanden. In deze
brochure geven wij een overzicht van de verschillende
soorten en typen. Op de website treft u meer gedetailleerde
(technische) informatie aan.

Om de leefbaarheid rond pleinen en parken te vergroten
en te intensiveren, is het gebruik van parkbanden een
uitstekende oplossing. Parkbanden vervullen de functie van
opsluitband, geven de omgeving een esthetische impuls en
kunnen door de bezoekers worden gebruikt als zitelement.

Het specifieke Leicon-profiel wordt toegepast in diverse geleidebanden die elk een eigen functie vervullen in het Nederlandse wegennet.
•

opsluitbanden
Om de bermen in het Rotterdamse havengebied adequaat
te beschermen tegen ongewenste manoeuvres van het
vrachtverkeer, werd een uiterst robuuste betonband ontwikkeld. Het esthetische en functionele ontwerp is door
Leicon vertaald naar een uitgebreide serie modellen in
verschillende uitvoeringen en stralen.

busperronbanden
Een topic in de bandenlijn van Leicon is de busperronband, beter bekend als de Busperron Profiel Band. Het
unieke aanrijdprofiel van deze betonbanden zorgt ervoor
dat de personenbus langs de halte ‘glijdt’ waardoor een
drempelvrije instap voor de passagiers ontstaat. De busperronbanden zijn geschikt voor de toepassing in langshaltes, komhaltes en busstations. Door het zeer uitgebreide assortiment kan vrijwel elke bushalte met deze banden
gerealiseerd worden.
De busperronband vormt tevens de basis voor een serie
prefab busperron-elementen waaronder de GL, GK en
GX-haltes. Meer hierover op onze website.

•

OPSLUITBANDEN

•

Geleidebanden voor rotondes en kruisingen
Om het verkeer bij rotondes en kruisingen uit de bermen
te weren, kunnen onze prefab geleidebanden worden
toegepast. Het assortiment bestaat uit verschillende
geleidebanden met meerdere stralen en lengtematen.
Tevens beschikken we over eindstukken naar maaiveld
en is er een hoekblok van 90° beschikbaar dat in verschillende stralen kan worden toegepast.
Geleidebanden voor middenbermen
Het geleideprofiel van de B4 geleideblokken is vertaald
naar een meterse betonband. Tezamen met de B4-blokken kunnen zeer gevarieerde constructies worden
samengesteld.
Scheidingsbanden
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, is het scheiden van verschillende verkeersdeelnemers een belangrijk
issue. Met de scheidingsbanden van Leicon kan het autoen fietsverkeer eenvoudig van elkaar gescheiden worden.

GELEIDEBAND VOOR ROTONDES EN KRUISINGEN

GELEIDEBAND VOOR MIDDENBERMEN

speciale banden

BUSPERRONBANDEN
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In overleg met de opdrachtgever kunnen wij speciale
banden ontwikkelen. Een goed voorbeeld daarvan is het
ontwerp en de uitvoering van een rotondeband R=3,0 m
voor de toepassing in een mini-mini rotonde.

SCHEIDINGSBANDEN

website
Op onze website treft u per soort en type de technische
data, het assortimentoverzicht, e.d. aan: www.leicon.nl.
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