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Bij de verwerking van onze Straatjuwelen® dient u de 
volgende adviezen in acht te nemen: 

Ondergrond / fundatie 

De Straatjuwelen® zijn ontworpen om als tijdelijke of 
definitieve oplossing dienst te doen. 
 
Als tijdelijke oplossing kan het element “koud” op de 
ondergrond gezet worden. Daarbij dient het Straatjuweel® 
volledig aan te sluiten op de ondergrond. Dit in verband met 
het mogelijk overrijden van het Straatjuweel®  
De ruimte tussen het Straatjuweel® en de ondergrond dient 
zo nodig opgevuld te worden met bijvoorbeeld een 
bitumenproduct of stelmortel. 
 
Als definitieve oplossing is het mogelijk een meer 
permanente verbinding met de ondergrond/verharding te 
maken. Hierbij zijn er aantal opties, te weten: 

 een roestvast stalen veerboutverbinding (A4 M12 x 295 
met ring, veer en plug) door centraal gat in Leicon 
Straatjuweel® geschroefd in plug in de verharding, 
eventueel gecombineerd met 2 asfaltbouten (B14*165 
M16*350), waarvan de koppen aan de onderzijde in het 
straatjuweel vallen; 

 een stalen pen (thermisch verzinkt ø 20 x 700 mm), 
geslagen door centraal gat in Leicon Straatjuweel® in de 
verharding (o.a. bij klinkers); 

 met een speciale mortel verlijmen van het Straatjuweel® 
op de verharding; 

 het vastbranden met bitumineus dakleer op de 
verharding. 

Hijsvoorziening 

De elementen kunnen geladen en gelost worden met een 
stenenklem of hijsstroppen. Ten behoeve van handeling zijn 
de elementen voorzien van schroefhulzen M16. Op aanvraag 
kunnen hijsstroppen meegeleverd worden. 

Opslag 

Het Straatjuweel® wordt aangeleverd gelost naast de auto 
en opgelegd op speciale houten pallets. Zo zijn de 
elementen ook stapelbaar. De straatjuwelen en de houten 
pallets dienen recht boven elkaar geplaatst te worden voor 
een stabiele opslag. 

Standaard uitvoering 

Het Straatjuweel® wordt standaard uitgevoerd met 9 stuks 
glasbolreflectoren.  

 Optioneel; Solar LED-verlichting. 
 
Accessoires 

 Verkeerszuil Zwart-wit, BB21 
o fundatiestuk inclusief 4 stuks RVS bouten, 
o 4 stuks breekbouten, 
o buispaal, lang 900 mm, 
o Diamond Grade, klasse III 

 

 Verkeerszuil Geel, BB22 
o fundatiestuk inclusief 4 stuks RVS bouten, 
o 4 stuks breekbouten, 
o buispaal, lang 1400 mm, 
o Diamond Grade, klasse III 

 

 RVV bord D2 
o rond 400 mm,  
o type Adora  met dubbel omgezette rand,  
o Diamond Grade, klasse III,  
o inclusief scharnierbeugels. 
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Figuur 1  Maatvoering uitsparingen (3x) t.b.v. bevestingsschroeven 

 en –pennen (maten in mm) 
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