
kwaliteit, milieu en mvo 

De betonproducten van Leicon worden 

onder geconditioneerde omstandigheden 

geproduceerd. Gewerkt wordt volgens 

het kwaliteitssysteem ISO 9001 en het 

milieumanagementsysteem ISO 14001. 

Voor beide zijn wij gecertificeerd.

Onze producten worden standaard  

geleverd met KOMO Productcertificaat.

In het kader van MVO beschikken wij 

over een CO
2
 Footprint en een  

duurzaamheidsbrochure.

 

Alle voornoemde certificaten en  

documenten kunt u downloaden op 

onze website www.leicon.nlnieuwsgierig naar de mogelijkheden 
van leicon? neem contact op met: 
leicon verkeersgeleiding
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8331 TV Steenwijk

Postbus 31

8330 AA Steenwijk

T  (0521) 52 42 24

F  (0521) 52 42 25

E  info@leicon.nl 

W www.leicon.nl

LEICON PREFAB
PARKEERPLAATSEN

COMFORTABEL  
PARKEREN

V0913



comfortabel parkeren met 
prefab parkeerplaatsen  
van Leicon

comfortabel parkeren 
Parkeren vormt een belangrijke schakelfunctie tussen  

mobiliteit en activiteit. Een goed bereikbare voorziening 

is nu eenmaal populairder dan een slecht bereikbare. Het 

is dus van belang om bezoekers die met de auto reizen 

optimaal te kunnen ontvangen. Het inrichten van de par-

keervoorzieningen bij zowel openbare voorzieningen als 

bedrijven en kantoren is derhalve van belang. Zeker als het 

gaat om mensen met een tijdelijke of permanente functie-

beperking.

prefab parkeerplaatsen:  
robuust, vormvast en onderhoudsarm
Parkeerplaatsen worden in Nederland – met uitzondering 

van parkeergarages – overwegend uitgevoerd met losse 

bestratingsmaterialen, waardoor ze relatief veel onder-

houd vergen. Naast onkruid en mosvorming ontstaan door 

het gebruik vaak verzakkingen waardoor bijvoorbeeld 

spoorvorming ontstaat. Door te kiezen voor de prefab 

parkeerplaten van Leicon kiest u voor een robuuste, vorm-

vaste en onderhoudsarme oplossing.

extra comfort:  
verwarmbare parkeerplaten
Sneeuw en ijs vormen in de winterperiode altijd een hinderlijk 

obstakel in de openbare ruimte. Sneeuwruimen en strooien 

zijn thans de meest voor de hand liggende maatregelen. Maar 

daar waar auto’s geparkeerd staan kan noch de sneeuw-

ruimer, noch de strooiwagen zijn werk doen. Verwarmbare 

parkeerplaten met Thermaton® maken daar een einde aan, 

waarmee dit probleem in één keer verholpen is.

type 1 : Leicon prefab parkeerplaat

Toepassing: haaks parkeren

Afmeting: 5,01 x 2,57 x 0,15 m (1 plaat)

Uitvoering: grijs, steenmotief, vakaanduiding (eenzijdig)

toepassingen: 
speciale maatvoering voor  
invalideparkeerplaatsen
Onze prefab parkeerplaten kunnen – al dan niet met verwar-

ming – ingezet worden voor haakse parkeerplaatsen. Naast 

de reguliere breedte van minimaal 2,50 m zijn er tevens 

elementen waarmee invalideparkeerplaatsen van minimaal 

3,50 m breed gerealiseerd kunnen worden. De maatvoerin-

gen zijn afgestemd op de richtlijnen uit ASVV 2012.

type 2a : Leicon prefab parkeerplaat

Toepassing: haaks parkeren (invalide, enkele parkeerplaats)

Afmeting: 5,01 x 3,65 x 0,15 m (2 platen)

Uitvoering: grijs, steenmotief, kruismarkering, vakaanduiding (tweezijdig)

opties
• kleur

• parkeerblok met tekst en/of logo

• verwarming (Thermaton®)

• LED-verlichting

• koppelbaar

assortiment prefab parkeerplatenthermaton®
Thermaton® is een unieke combinatie van een duurzame 

verwarmingstechnologie en hoogwaardig geprefabriceer-

de betonelementen. Doordat elektrische energie wordt 

omgezet in warmte vindt er een effectief en gelijkmatige 

warmteoverdracht plaats naar het omliggende beton. 

Thermaton® werkt op laagspanning. De verbruikskosten 

zijn uiteraard afhankelijk van het aantal vorst- en ijsdagen 

per jaar. Uitgaande van een gemiddelde, bedragen de 

verbruikskosten enkele euro’s per m² per jaar.

type 2b : Leicon prefab parkeerplaat

Toepassing: haaks parkeren (invalide, uitbreiding type 2a)

Afmeting: 5,01 x 3,54 x 0,15 m (2 platen)

Uitvoering: grijs, steenmotief, kruismarkering, vakaanduiding (eenzijdig)


