AFVANDING I
BEDSTE FORM

Afdækning I
Ledelinjer for blinde og svagtseende

Afvanding og Ledelinjesystem
		

Loven om ligestilling af handicappede kræver barrierefrihed
og mulighed for individuel
mobilitet.

BIRCO Blindeledelinjer
Ledelinjesystemet fra BIRCO giver, i to forskellige udførsler, en kombination af afvanding og orienteringshjælp for synshandicappede mennesker. Ved hjælp af den specielle ribbestruktur, lystæthedskontrasten, den taktile og akustiske kontrast til belægningen på det tilstødende areal, kan
blinde og svagtseende med deres stok let orientere sig. Desuden er afvandingshullerne i dækslet
udformet således, at blindestokke ikke kan kile sig fast, hvilket er medvirkende til at undgå fald og
ulykker.

BIRCO Blindelededækslet er udformet
så det passer til BIRCOsir 200 AS, der fås
både med og uden indvendigt fald. Yderligere information om renden kan findes i
brochuren ”BIRCOsir”

Den specielle ribbestruktur lever op
til kravene fra synshandicappede
med blindestok og muliggør en
bedre orientering i det offentlige
rum

Dækslerne er beregnet til vedvarende belastninger. 8 stk. M12/rA2
pr. meter holder dækslet på plads,
og er godkendt til belastningsklasse
D 400

Indsatsområder:

Optisk kontrast:

+ Fodgængerfelter

+ Sort dyplakering eller
galvaniseret udførsel giver
god mulighed for farvekontrast til det tilstødende
areal

+ Offentlige pladser
+ Banegårde

+ Busholdesteder

Varebetegnelse

Længde

Bredde

Højde

Vægt

Indløbstværsnit

Klassificering
int. EN 1433

Varenummer

Støbejern, galvaniseret

500 mm

287 mm

30 mm

12,8 kg

409 cm2/m

A 15 – D 400

på forespørgsel

Støbejern, sort

500 mm

287 mm

30 mm

12,8 kg

409 cm2/m

A 15 – D 400

0020283
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Varebetegnelse

Længde

Bredde

Højde

Vægt

Indløbstværsnit

Klassificering
int. EN 1433

Varenummer

Støbejern, galvaniseret

500 mm

287 mm

30 mm

13,5 kg

200 cm2/m

A 15 – D 400

på forespørgsel

Støbejern, sort

500 mm

287 mm

30 mm

13,5 kg

200 cm /m

A 15 – D 400

0020284
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