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Het FP-aanwijsbord

FP aanwijsborden maken het onzichtbare zichtbaar. Alle belangrijke
informatie over ondergrondse leidingen worden met uitwisselbare te-
kens vastgelegd. 

Eenvoudige, betrouwbare montage
De door-en-door gekleurde letter – en cijferplaatjes worden ter
plaatse, of voor de montage, eenvoudig vastgeklikt en klaar! Door het
gepatenteerde zelfverankeringssysteem van de FP aanwijsborden,
worden het aanwijsbord en teken ‘onverwoestbaar’ aan elkaar ver-
grendeld. Zo is deze informatie niet toegankelijk voor onbevoegden en
voor 100% beveiligd. 

Duurzaam, met 15 jaar garantie
FP aanwijsborden zijn uiterst duurzaam: slag – en krasvast, corrosie-
vrij, kleurecht, ongevoelig voor weersinvloeden en prima recyclebaar.
De doordachte constructie, de toepassing van alleen hoogwaardige
materialen en de geavanceerde, duurzame productietechnieken ma-
ken dat, ook in Nederland, FP al meer dan 50 jaar het meest gebruikte
aanwijsbord is! 



250/200
Aanwijsborden 120/180
Hydrant 120/160 NEN
Basiskleur rood of rood/wit 100/150

Aanwijsborden 140/200 Model A
Water 140/200 Model B
Basiskleur blauw 120/180
met of zonder vaste opdruk 120/160 NEN
„Water“ 100/140 Model C

Aanwijsborden 140/200 Model A
Riolering 140/200 Model B
Basiskleur groen 120/180 
met of zonder vaste opdruk 120/160 NEN
„Afvalwater“ 100/140 Model C

Aanwijsborden 140/200 Model A
Gas 140/200 Model B
Basiskleur geel 120/180
met of zonder vaste opdruk 120/160 NEN 
„Gas Nr.“ of „Gas“ 100/140 Model C

Aanwijsborden 140/200 Model A
Aardgas 140/200 Model B
Basiskleur geel 120/180
met of zonder vaste opdruk 120/160 NEN 
„Aardgas“ of „Aardgas Nr.“ 100/140 Model C

Aanwijsborden 140/200 Model A
Kabel 140/200 Model B
Basiskleur wit 120/180 
met of zonder vaste opdruk 120/160 NEN
„Kabel“ 100/140 Model C

Aanwijsborden en toebehoren

Afmetingen BxH in mm



Aanwijsborden
Pijpleiding
Basiskleur bruin
met vaste opdruk
„Pijpleiding“ 140/200 Model A

Aansteekbordjes programma
Eindeloos aansteekbordjessysteem,
horizontaal of verticaal naar keuze uit
te breiden, door het vast klippen van 40 mm
cijfers, letters of tekens in verschillende  25 mm
kleuren. 10 mm

Bevestigingstechniek
Achterplaten van kunststof, 250/200
Aluminium-geprofileerde achterplaten 140/200
en kombiplaten ter bevestiging van 120/160
FP-aanwijsborden op de muur, 120/180
op palen of lantaarnpalen. 100/140

ø 48 mm / ø 60 mm
Aluminium palen
Met groef, gebitumineerd, 1,50 m
inclusief grondanker en kunststof kap 2,00 m
(Schroefanker met  2,50 m
indraaihulpmiddelen). 3,00 m

Cijfers, letters en symbolen
Een compleet programma letters, 10 mm
cijfers, symbolen en blanco-plaatjes 25 mm
in diverse kleuren. 40 mm

Universalix
assortimentskoffer
Gevuld met cijfer-, letter- en
blanco-plaatjes, ca. voldoende
voor 100 aanwijsborden.
Leeg of met verschillende
vullingen leverbaar.

Aanwijsborden en toebehoren

Afmetingen BxH in mm



FP-bevestigingen

Staalbandbevestigingen op palen Muurmontage

Meervoudige bevestiging op palen Hekbevestiging



Specialiteiten programma
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flammable gases

water

Aanwijsborden met speciale
afmetingen

Aansteekbordjes programma

Meet-/markeringspalen voor 
kathodische bescherming

Industriële markeringssystemen

Stickers in allerlei vormen en af-
metingen met standaard of spe-
ciale opdruk

Telefoon 0252-532992
E-mail info@paavo.nu
Internet www.paavo.nu


