
Mecurity staat 
beter
in de weg...



Het is de meest degelijke én de 
mooiste antiramkraak- en verkeers-
geleidingspaal die er op de markt 
is. En dus de beste oplossing voor 
ondernemers die hun winkel of maga-
zijn willen beveiligen. Maar ook de 
ultieme oplossing wanneer u een  
winkelgebied of industrieterrein 
verkeersluw wilt maken. Bovendien 
is het een uitkomst als u auto’s weg 
wilt houden op een parkeerplaats of 
privé-terrein. We hebben het over het 
assortiment van Mecurity: de produ-
cent van de énige antiramkraakpaal 
die TNO-gecertificeerd is.

Mecuritypalen hebben een aantal 
belangrijke voordelen. Dankzij de 
gepatenteerde fundering zijn ze 
ongeëvenaard solide. De unieke 
schokabsorberende constructie 
zorgt ervoor dat ze de impact van 
een aanrijding optimaal doorstaan. 
Het voordeel: na een botsing hoeven 
ze niet (zoals bij andere palen) te 
worden vervangen. Een straatbeeld 
met scheefstaande palen behoort zo 
definitief tot het verleden. 

Veiliger door 
ingenieuze 
constructie

Mecuritypalen zijn daarnaast uiterst 
gebruikszeker. Dat komt door het 
duurzame hydraulische systeem 
en het gebruik van hoogwaardige 
materialen. Dankzij de mantel van 
geborsteld roestvrij staal ogen de 
palen bijzonder representatief. Voor 
de verkeersveiligheid kunnen ze  
desgewenst met LED-verlichting 
worden uitgevoerd. En wilt u de 
bediening van de palen in uw 
toegangscontrolesysteem integreren? 
Dan zorgt Mecurity daar graag voor!

De  
zekerste 
oplossing

Mecurity. 
Bewezen 
beter!



De gepatenteerde DynoBlock en 
StanBlock zijn door Mecurity  
ontwikkeld en door TNO getest.  
De testresultaten staan vermeld op 
de website. Het volledige testrapport 
kunt u bij ons aanvragen. Bekende 
verzekeringsmaatschappijen, zoals 
Interpolis en Bovemij bevelen de 
Mecurityproducten aan bij hun 
klanten.

Als enige 
TNO-getest

De unieke voordelen van Mecurity:
• DynoBlock en StanBlock als enige in 

Nederland TNO gecertificeerd
• Schokabsorberende fundering:  

extra stevigheid
• Scheefstand vrijwel uitgesloten

Mecurity is een totaalleverancier. 
U kunt bij Mecurity niet alleen terecht 
voor een eenvoudige HandPillar die 
door u zelf te plaatsen is, maar ook 
voor een complete stadsafsluiting. 
Wij installeren naast de palen ook 
het verkeersregelsysteem volgens de 
NEN 3384-norm, de verkeerslichten, 
de detectielussen en het toegangs-
controlesysteem. Ook voor het onder-
houd en de 24-uur service kunt u bij 
Mecurity terecht.  

Totaal-
leverancier

Zo heeft Mecurity voor een reeks van 
toepassingen de beste oplossing. 
Wilt u beveiliging tegen ramkraken? 
De DynoBlock (verzinkbaar)  en 
StanBlock zijn dé oplossing. Wilt 
u verkeersafsluitingen of terreinen 
beveiligen tegen in- of wegrijdend 
verkeer? Kies dan voor de CityPillar, 
de DynoPillar of de StanPillar. En wilt 
u als particulier uw parkeerplaats 
voor uzelf reserveren of uw terrein 
beschermen tegen ongewenste  
automobilisten? Dan zijn de  
HandPillar (beweegbaar) en 
BasicPillar de ideale keus.

Antwoord op 
elke vraag

• Duurzamer hydraulisch systeem
• Fraaie geborstelde RVS mantel
• Gemakkelijk installeerbaar
• Optioneel met LED-verlichting
• Optioneel met uw logo 



Met Mecurity heeft u een Hollands 
topmerk in handen dat excelleert in 
veiligheid en duurzaamheid. 
Bescherm daarom wat kostbaar is.  
Kijk op www.mecurity.nl of bel:  
040 – 283 51 75. En ervaar hoe we 
ook voor u de allerbeste oplossing 
hebben!

Mecurity: voor alle veiligheid

Mecurity ondersteunt u met een  
totaaloplossing. U kunt op ons 
rekenen als het gaat om:

• Productontwikkeling
• Productie
• Testen
• Installatie
• Onderhoud en service

De kracht 
van Mecurity

Mecurity B.V.
Collseweg 12
5674 TR  Nuenen

T:	+31	(0)40	283	51	75
F:	+31	(0)40	204	91	67

E:	info@mecurity.nl
I:	 www.mecurity.nl

U vindt de producten 
van Mecurity ook 
in STABU: het 
informatiesysteem 
voor de bouw.


