Ultimate SigningTM

Duurzame Verkeersborden
HR Groep is een vooruitstrevend bedrijf waarin duurzaamheid prioriteit heeft. Zij schenkt hier
dan ook aandacht aan in haar bedrijfsvoering. Dit is terug te zien in diverse productinnovaties.
Om aan de Europese klimaat- en energiedoelstellingen te voldoen, bieden wij onze klanten graag
duurzame producten aan. Dit geldt onder andere voor onze verkeersborden en de bijbehorende
productiemethode.
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Wat maakt het bord duurzaam?
Bij de productie van een duurzame drager worden de
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Intelligent Public Space management
Om eenduidigheid te creëren in het duurzame
beeldvlak en de dragers die HR Groep aanbiedt,
worden deze bij elkaar gebracht in de concepten
‘Ultimate Signing 20 jaar’ (US20) en ‘Ultimate Signing 10
jaar’ (US10). De standaard wordt hiermee naar een
hoger niveau getild, door te focussen op het
totaalproduct. HR Groep onderscheidt zich hiermee
door het uitsluitend aanbieden van kwalitatief
hoogwaardige en duurzame borden.

Wat is US20?

Wat is US10?

Kwaliteit: De afnemer krijgt minimaal 20-jaar

Kwaliteit: De afnemer krijgt minimaal 10-jaar aflopende

aflopende garantie op de borden.

garantie op de borden.

Veiligheid: Het beeldvlak bestaat uit een duurzame,

Veiligheid: Het beeldvlak bestaat uit een duurzame,
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De borden hebben een zeer hoge helderheid en bieden

De borden hebben een zeer hoge helderheid en bieden
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observatie- en invalshoeken conform de norm DIN

67520-2013:10 tabel RA3A&B .

67520-2013:10 tabel RA3B, met product technische
eigenschappen van klasse III conform tabel RA3B.

De verkeersborden en onderborden voldoen aan de
Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de nationale

De verkeersborden en onderborden voldoen aan de

norm NEN 3381:2020, de uitvoeringsvoorschriften BABW

Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de nationale

inzake verkeerstekens en het RVV 1990. De borden zijn
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CE gemarkeerd. Straatnaamborden voldoen aan de

inzake verkeerstekens en het RVV 1990. De borden zijn

nationale NEN 1772:2014 en de NEN 3381.

CE gemarkeerd. Straatnaamborden voldoen aan de
nationale NEN 1772:2014 en de NEN 3381.

Duurzaamheid: De borden en het beeldvlak worden op
de meest duurzame manier geproduceerd.

Duurzaamheid: De borden en het beeldvlak worden op
de meest duurzame manier geproduceerd.
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Digitale ontwikkeling
Een groot gedeelte rondom het produceren en beheren
van verkeersborden is gedigitaliseerd: van zelf bestellen
tot aan productie, beheer en onderhoud.

Digitaal bestellen & printen
In onze vernieuwde webshop kunt u geheel eenvoudig uw
duurzame verkeersborden digitaal bestellen. Bekijk de

Duurzaam alternatief

webshop op https://shop.hrgroep.nl/

Het is mogelijk om het toch al duurzame proces van
productie,

beheer

en

onderhoud

nog

verder

te

verduurzamen. Kies bijvoorbeeld voor het materiaal
bamboe: een hernieuwbaar materiaal van biologische
oorsprong (bio-based). Samen met het bedrijf MOSO®
heeft HR Groep het bamboe verkeersbord ontwikkeld. Een
aantal feiten op een rij:
•
Het digitaal printen van het beeldvlak met duurzame en
hoogwaardige kwaliteit folies maakt een chemisch en

Bamboe is zeer sterk, volledig recyclebaar en groeit
snel;

•

milieubelastend proces verleden tijd.

De MOSO bamboe heeft een groeipotentie van wel
80 cm per dag;

•

Eén bamboeplant bestaat uit meerdere stammen

Digitaal beheren

waar steeds weer nieuwe scheuten uit groeien. Het

Door een sensor toe te voegen aan een verkeersbord is het

oogsten zorgt ervoor dat de stam daarna sneller

mogelijk om allerlei data over het object en de omgeving

groeit;
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verzamelen.
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Elk jaar wordt ongeveer 20% van de stammen gekapt,

beheersysteem: Intelligent Public Space Management

80% van een bos blijft behouden. Door steeds maar

(IPSm). In IPSm zijn de borden zichtbaar voor de beheerder

een deel te kappen wordt ontbossing voorkomen.

en komen meldingen binnen van bijvoorbeeld scheefzakken,
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De voetafdruk voor bamboe is negatief. Dit komt door

aanrijdingen of omwaaien. De beheerder kan dan direct

de opslag van CO2 in nieuw aangeplante bossen en
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het

verbranden

van

bamboe

in

biomassa-

energiecentrales;
In IPSm zijn alle RVV-borden opgeslagen die zich langs

•

openbare wegen in Nederland bevinden. Deze dataset
wordt jaarlijks geherïnventariseerd en met licentiehouders

De bamboe drager is getest met als resultaat
duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;

•

Het bamboe verkeersbord is door SGS Intron (AKI)

gedeeld. Aan de hand van het beeldmateriaal uit deze

getoetst aan de NEN- EN 12899-1:2007. De NEN-EN

database kunnen wij desgewenst uw bewegwijzeringsdata

12899-1 is in maart 2018 toegekend.

controleren op compleetheid en inspecteren op zichtbare
schade. Dit geeft de beheerder inzicht in de volledigheid

Met de keuze voor bamboe kiest u niet alleen voor een

van het bordenbestand en helpt de openbare ruimte

duurzaam product, maar levert u tegelijkertijd een

efficiënt en veilig in te richten.

positieve bijdrage aan het klimaat.
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