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Schoolveilig ‘Pierre Pencil©’
‘Pierre Pencil©’ meubilair maakt de schoolomgeving herkenbaar!
Wanneer er sprake is van een verkeersonveilige (school)omgeving gaat het bijna altijd om een
combinatie van knelpunten. Foutparkeren en te hard rijden zijn hier twee voorbeelden van.
Foutgeparkeerde auto's en/of vrachtwagens belemmeren het zicht vóór en op de kinderen. Dit, in
combinatie met te hard rijden, leidt tot verkeersonveilige situaties rondom de school.

Veilige schoolomgeving

‘Pierre Pencil©’

De wegen bij de scholen zijn vaak niet geschikt voor het afwikkelen van de hoeveelheid verkeer die zich rond
aanvang en uitgaan van de school op de wegen rondom de school bevindt. De halende en brengende ouders proberen
dicht bij de school te parkeren, zodat zij hun kroost niet te ver door het verkeer hoeven te loodsen. Vervolgens
willen de ouders zo snel mogelijk kunnen doorrijden naar het werk. Ook deze laad- en losacties maken het
straatbeeld onoverzichtelijk en daarmee gevaarlijk voor schoolgaande kinderen. Kleine aanpassingen in de

schoolomgeving kunnen zorgen voor meer veiligheid. Het ‘Pierre Pencil©’ schoolmeubilair kan hier een bijdrage aan
leveren.
Pierre Pencil©
Het nieuwe opvallende ‘Pierre Pencil©’ meubilair maakt de
schoolomgeving herkenbaar! Het tekengerei, leverbaar in de
primaire kleuren, zorgt ervoor dat de weggebruiker ziet dat hij
een schoolomgeving nadert. Het ‘Pierre Pencil’ meubilair
bestaat uit accentpalen, trottoirpalen, hekjes, banken en

afvalbakken. De attentiepaal accentueert de schoolomgeving
en de oversteekplaats. De trottoirpalen en hekjes voorkomen
dat kinderen de straat op rennen en dat auto’s op de stoep
parkeren. Banken en afvalbakken maken het meubilair
compleet. Iedere school of gemeente kan naar eigen wens en
budget het meubilair in het straatbeeld inpassen.
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RAL kleuren
- RAL 5017 (blauw) óf RAL 1023 (geel) óf RAL 3020 (rood).
- RAL 3014 (gummetje accentpaal)

Pierre Pencil© Geleideboog
H:750mm B: 1500mm
diam 101mm, vast, THVZ

Pierre Pencil© Attentiepaal
Hoogte: 2275mm / 2775 mm / 3275mm
diam 323mm, vast, THVZ

Pierre Pencil© Geleideboog
H: 1000mm B: 1500mm
diam 101mm, vast, THVZ
met dwarsligger van Ø48mm

Pierre Pencil© Trottoirpaal
Hoogte: 750 mm / 1000mm
diam 159mm, vast, THVZ

Impressietekeningen.
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