
Straat Meubilair

www.urbandesignbyerdi.nl
www.erdi.nl

urban design by

u r b a n  d e s i g n

ontwikkeling    productie    installatie    onderhoud

Postbus 151 T: 075 - 617 33 57
1500 ED Zaandam F: 075 - 670 28 21

Rechte Tocht 3-5 E: info@erdi.nl
1507 BZ Zaandam I:  www.erdi.nl

www.erdi.nl



• erdi: buitengewoon innovatief .............................................................pagina 4

• Zitbank Canapé retro .............................................................................pagina 6

• Zitbank Canapé ..........................................................................................pagina 8

• Zitbank Canapé Corten ...........................................................................pagina 10

• Canapé boombanken .................................................................................pagina 12

• Outside zitbanken ......................................................................................pagina 14

• Zitbank Parc, Parade en Public ...........................................................pagina 16

• Zitbanken specials ....................................................................................pagina 18

• Zitbanken divers ........................................................................................pagina 20

• afzetpalen rVs ..........................................................................................pagina 24

• afzetpalen ....................................................................................................pagina 26

• solar Flash afzetpalen .............................................................................pagina 28

• rijwielrek FietsParKeur ..........................................................................pagina 30

• rijwielrek overkapping/rijwielbijzethekken ........................................pagina 32

• afvalbak Practicum/Collecto .................................................................pagina 34

• afvalbakken ..................................................................................................pagina 36

• Pafpaal/hondenpoepbakken ....................................................................pagina 38

• accessoires .................................................................................................pagina 40

• Online .............................................................................................................pagina 42

• Colofon ..........................................................................................................pagina 43

inhOudsOPgaVe

gedreven door 
ambacht en innovatie.

De roots van een onderneming bepaalt doorgaans ook het toekomstperspectief. En dat geldt voor 

ons als geen ander. Erdi is al meer dan 50 jaar een ambachtelijk bedrijf, met veel materiaalkennis en 

oog voor kwaliteit en detail. Elk product wordt onder onze eigen handen geboren. Wij vormen ruwe  

natuurlijke grondstoffen om tot hoogwaardige producten die passen in de aard van hun omgeving.  

Schetsen, kneden, vormen, smeden: materialen laten samensmelten tot ontwerpen die qua stijl, 

veelzijdigheid, comfort en functionaliteit passen in een enorme diversiteit 

aan buitenruimten.

Ambacht en innovatie hebben voor Erdi de basis gelegd voor een onder-

scheidende en inmiddels beproefde collectie straatmeubilair met een 

grote verscheidenheid aan producten en stijlen. Veelal maatwerk, 

soms ontstaan door vraag of visie, maar vaak ontstaan onder de 

invloed van de omgeving. Maar altijd volgens de hoogste normen, 

want ook installatie en onderhoud houden we bij voorkeur in  

eigen hand. 

Een impressie van onze collectie vindt u 

terug in deze brochure. Maar wilt u echt 

kennis maken met Erdi, ga dan naar  

buiten en kijk goed om u heen. Want 

onze showroom staat op straat.

Raoul van der Struijk
directeur



erdi innovatief

Duurzaam ondernemen kan veel opleveren. 

Maar het effect is pas voelbaar als we hier 

allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen. 

En daarom nam Erdi in 2009 het voortouw. 

Na het bepalen van haar footprint werd er 

een constructief programma gestart om 

CO2 neutraal te gaan ondernemen.  

De eerste fase was het terugdringen van 

onnodige emissie van het wagenpark en 

productiesystemen. Deze fase werd snel 

opgevolgd door het inzetten van wind- en 

zonne-energie. Wie volgt?
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buitengewOOn

Erdi investeert doorlopend in haar producten, maar ook in haar personeel. Certificeringen 

en normeringen vormen niet alleen de basis voor producten en diensten met een hoge 

kwaliteitsstandaard, maar zijn ook de basis voor veilig werken. Daarnaast is de Erdi 

Academy de kweekvijver voor technisch talent. Via de speciale vaktrainingen worden de 

medewerkers van Erdi continu getraind waardoor ze betrokken blijven bij de innovaties 

van het bedrijf.

Maar Erdi ziet haar maatschappelijke betrokkenheid in een breed perspectief. Daarom 

is Erdi niet alleen actief betrokken bij branche en vakorganisaties, maar brengt ze ook 

haar kennis in bij landelijke, regionale en lokale maatschappelijke organisaties.

Vernieuwing, eigenzinnigheid en vooruitstrevend ondernemerschap.  
Dat zijn de keywords waar Erdi  door gedreven wordt bij het ontwikkelen  
van totaalconcepten op het gebied van straatmeubilair, verkeerstechniek  
en wegbebakening. Totaalconcepten die weloverwogen tot stand zijn ge-
komen en naadloos in elkaar passen: van ontwikkeling tot productie en  
van montage tot onderhoud. Daarbij vormen technische kennis en  
ervaring een brede basis voor praktijkgerichte oplossingen.

Maar het nastreven van innovaties vraagt om meer dan alleen vakkennis  
en ervaring. Ook aspecten als duurzaamheid en maatschappelijke verant- 
woordelijkheid zijn belangrijk om succesvol te kunnen ondernemen.  
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aFMetingen

De Canapé Retro zitbanken zijn in diverse soorten en maten verkrijgbaar. Deze dubbele 

uitvoering bestaat uit twee enkele modellen die aan elkaar gemonteerd zijn.  

De standaardafmetingen van deze bank zijn  

2200 x 1400 x 745 mm en 3100 x 1400 x 745 mm.  

Optioneel zijn afwijkende lengtes leverbaar. 

dubbele retrO

retrO lOunge

De Canapé Retro Lounge heeft  

een rijke uitstraling en is net  

als alle andere retro modellen  

van de Canapé vervaardigd van  

hoogwaardige materialen.   

De afmeting van deze bank is  

1570 x 900 x 820 mm. 

retrO

De Canapé Retro is voorzien van FSC-gecertificeerde Cumaru houten delen,  

duurzaamheidsklasse 1, rondom geschaafd en met afgeronde kanten.  

De staanders zijn vervaardigd van gietijzer, vervolgens  

thermisch verzinkt en daarna gepoedercoat met een  

ijzerglimmer coating. De achterzijde is afgesloten  

met een speciale voorziening die het montage- 

materiaal van de houten delen aan het  

zicht onttrekt. 

De standaardafmetingen van deze  

bank zijn 2200 x 670 x 745 mm  

en 3100 x 670 x 745 mm.

Gustav Mahlerplein, Zuidas.

De Canapé Retro staat onder andere  

in Zandvoort, Haarlem, Noordwijk,  

Midden-Delfland, Helmond, Uden,  

Oost-Flakkee, Utrecht en Groningen. 

Wandelweg, Wormerveer.

Kraanspoor, Amsterdam.

Hoofdstraat, Heerlen.

ZitbanK
CanaPÉ retrO MOdellenelegant reFerenties

Klassieke ontwerpen op een moderne  

leest geschoeid. Dankzij de tijdloze  

vormgeving past dit straatmeubilair  

in ieder hedendaags straatbeeld.  

Met de Canapé Retro-lijn behouden  

we een klassieke vorm die zijn  

veelzijdigheid inmiddels heeft bewezen. 

Deze bank voorziet elke locatie van een 

eigentijdse uitstraling. De doordachte  

constructie bestaat uit een blinde  

montage waarvan de achterzijde is  

afgesloten. De fundatie van de bank  

bevindt zich onder het maaiveld. 

De Canapé Retro is ontwikkeld in samen-

werking met de gemeente Amsterdam.
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Retro Dubbele Retro Retro zonder rugleuning
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aFMetingen

CanaPÉ seniOr

CanaPÉ PiCKniCK

CanaPÉ enKel

Deze bank combineert de kracht van de  

eenvoud met optimaal zitcomfort.  

De T-profiel staanders zijn uitvoerbaar  

in thermisch verzinkt staal  

(gepoedercoat in iedere gewenste  

RAL kleur), cortenstaal of RVS.  

De standaardafmetingen van de  

Canapé zijn 2200 x 670 x 745 mm  

en 3100 x 670 x 745 mm.  

Optioneel: afwijkende lengtes. 

Bijlmerpark, Amsterdam.

Ouderkerk a/d Amstel.

Stadionplein, Amsterdam.

Heijgraef , Sittard-Geleen.

ZitbanK
CanaPÉ MOdellenklasse reFerenties

De zitbank Canapé is zo’n ontwerp  

dat geheel op zijn plek is in zowel een 

moderne als een klassieke omgeving.  

De ergonomische vormgeving is voor 

iedereen herkenbaar en zorgt bovendien 

voor optimaal zitcomfort. Het speciaal 

geselecteerde FSC-gecertificeerd hard-

hout, duurzaamheidsklasse 1, maakt de 

bank duurzaam, krachtig en in hoge mate 

bestendig tegen vandalisme. Bovendien  

zijn de houten delen blind gemonteerd  

op het frame. De Canapé is onder  

andere verkrijgbaar als boombank, in 

dubbele uitvoering, zonder rugleuning  

en in een senior-uitvoering.

De houten delen van onze banken langer dan 3100 mm verspringen ten opzichte  

van elkaar, zodat op het oog één geheel ontstaat. Bij deze constructie is de  

kans nagenoeg uitgesloten dat  

de houten delen ten opzichte  

van elkaar verschuiven.

De Canapé is ook verkrijgbaar  

als seniorenbank, met onder  

andere een aangepaste zithoogte.

De afmeting van de bank is  

2200 x 690 x 895 mm.

Functioneel, degelijk en vervaardigd volgens dezelfde uitgangspunten als de Canapé familie. 

De afmeting van de bank is 2200 x 750 x 450 mm en van de tafel 2200 x 950 x 750 mm. 
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De Canapé is als zitbank onder andere  

geplaatst  in Apeldoorn, Haarlem, Sluis,  

Delft, Teylingen, Uden en Zaanstad.

Canapé enkel Canapé Picknick bank Canapé Picknick tafel



aFMetingen

Ook zonder rugleuning biedt de Canapé een  

uitstekend zitcomfort. Het onderstel bestaat  

uit een metalen T-profiel van 60 x 30 mm en is 

thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.  

De standaardafmetingen van de  

Canapé Corten zijn 2200 x 730 x 420 mm  

en 3100 x 730 x 420 mm.  

Tevens is een Canapé (picknick)tafel verkrijgbaar.

CanaPÉ ZOnder rugleuning

CanaPÉ COrten

Deze bank hoeft niet verduurzaamd  

te worden door middel van thermisch  

verzinken of poedercoaten. Cortenstaal is 

 van nature al bestand tegen corrosie. 

Optioneel is de bank uit te voeren met figuraties 

die uitgesneden of driedimensionaal op de  

bank kunnen worden aangebracht.

De afmetingen zijn 2200 x 670 x 745 mm  

CanaPÉ dubbel

De fraai vormgegeven doorlopende rugleuning 

maakt de dubbele Canapé tot een lust voor het oog. 

De steun van de bank is vervaardigd uit één stuk. 

Dat maakt van de bank een nog krachtiger geheel. 

De zijkanten van de Canapé zitbanken  

kunnen worden afgesloten. 

De standaard afmetingen van  

de dubbele Canapé zijn 

2200 x 1400 x 745 mm en 

3100 x 1400 x 745 mm.  

Optioneel zijn afwijkende lengtes leverbaar.

Bijlmerpark, Amsterdam.

Promenade, Heerlen.

Van Oldenbarneveldtplein, Amsterdam. 

ZitbanK
CanaPÉ COrten MOdellenduurzaam reFerenties

De Canapé Corten is de meest  

duurzame bank binnen de Canapé serie. 

De steunen zijn van cortenstaal en  

hoeven niet verduurzaamd te worden. 

 Het geoxideerde cortenstaal is van nature 

bestand tegen corrosie en omgevings-

factoren. Het onbehandelde materiaal 

vormt namelijk zelf een dichte corrosie-

laag, die aantasting van het onderliggende 

materiaal voorkomt. De bank is gemaakt 

van Cumaru FSC-gecertificeerd hout, 

duurzaamheidsklasse 1. Beide materialen 

geven een warm gevoel en tegelijkertijd 

een robuuste uitstraling. Om de bank een 

plaatsgebonden identiteit mee te geven, 

zijn figuraties op het onderstel mogelijk.
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De Canapé is als zitbank onder andere  

geplaatst  in Apeldoorn, Haarlem, Sluis,  

Delft, Teylingen, Uden en Zaanstad.

1400 mm

74
5 

m
m 750 mm

45
0 

m
m

Canapé dubbel Canapé zonder rugleuning



bOOMbanK

Iedere boombank is een fraai stuk  

maatwerk. De diameter van de  

boom alsmede de ruimte daaromheen  

bepalen de grootte van de boombank.  

Zo is geen boombank gelijk.

aFMetingen

Achtkant Zeskant

ZesKant bOOMbanK

bOOMbanK Met rVs anti-slaaPsteun

De RVS anti-slaapsteun is een armsteun die  

ontwikkeld is voor nog meer comfort en om  

ongewenste gasten geen slaapplaats te bieden. 

Houtplein, Haarlem.

Rijnstraat, Amsterdam.

Corantijnstraat, Amsterdam.

ZitbanK
CanaPÉ bOOMbanK MOdellendegelijk reFerenties

De Canapé boombank is een ontwerp  

dat zowel op zijn plek is in een  

moderne als een klassieke omgeving.  

De ergonomische vormgeving zorgt  

voor optimaal zitcomfort. Het speciaal 

geselecteerde FSC-gecertificeerd hardhout 

van duurzaamheidsklasse 1, maakt  

de bank degelijk, krachtig en in hoge  

mate bestendig tegen vandalisme.  

Deze maatwerk bank is in een zes- of 

achtkant opstelling met verschillende 

binnendiameters verkrijgbaar. Alle houten 

delen zijn blind gemonteerd, rondom 

geschaafd en de kanten zijn afgerond.  

De boombank wordt naar wens van de 

opdrachtgever op maat vervaardigd.

12 13

De verschillende uitvoeringen van de  

Canapé boombank treft u onder andere aan  

in Zaanstad, Haarlemmermeer, Harderwijk,  

Haarlem en Amsterdam.



aFMetingen

Outside Kade

Outside indus

Outside wall

De Wall is een mooi voorbeeld van  

krachtig en sterk straatmeubilair.  

Een product dat bovendien geheel  

aangepast kan worden aan de eisen  

en wensen van de klant.  

De bank kan zowel tegen een muur  

als vrijstaand worden gemonteerd.  

De Wall bestaat uit houten delen,  

FSC-gecertificeerd, duurzaamheidsklasse 1 

en is verkrijgbaar in standaard lengtes 

variërend van 2000 tot 5000 mm.

‘t Koggeschip.

Kraanspoor.

Muziekgebouw aan ‘t IJ.

Muziekgebouw aan ‘t IJ.

ZitbanK
Outside ClassiC MOdellenstoer reFerenties

Elke plek bezit een eigen identiteit en 

nuance. De Outside Classic zitbank weet 

dit met zijn indrukwekkende verschijning 

uitstekend te benadrukken. Kracht en 

uitstraling komen op een verrassende 

manier samen in deze bank, die is  

opgebouwd uit FSC-gecertificeerde, 

hardhouten balken en staat voor puur 

design. De houten delen hebben een 

standaard lengte van 2600 mm. Optioneel 

is een rugleuning leverbaar. De onderzijden 

van de balken zijn voorzien van een 

gefreesde uitsparing, voor een fraai 

verzonken montage aan het onderstel.

De Outside Kade is een degelijke krachtpatser. De houten delen zijn 

van Angelim da Campina, duurzaamheidsklasse 1 of gelijkwaardig 

FSC-gecertificeerd hout. De balkdelen zijn rondom geschaafd en de 

hoeken zijn afgerond. De Outside Kade wordt blind gemonteerd  

ten gunste van de uitstraling van de bank. Tevens wordt op  

deze wijze vandalisme tot een minimum beperkt. 

De standaardafmetingen zijn  

2700 x 540 x 400 mm  

en 3600 x 960 x 400 mm.
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De Outside Indus is het kleine broertje van de  

Outside Kade zitbank. De houten delen, FSC-gecertificeerd  

met duurzaamheidsklasse 1, zijn blind gemonteerd.  

De Outside Indus is standaard verkrijgbaar 

in de lengte 2400 en 4200 mm.

Erdi heeft de afgelopen periode de  

verschillende uitvoeringen van de Outside  

geplaatst in o.a. Amsterdam.

960 mm
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550 mm

Outside Kade Outside Indus



aFMetingen

PubliC

PubliC PiCKniCK

Parade

De Parade is een toonbeeld van elegantie.  

Het onderstel van de bank is thermisch  

verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461  

en wordt gepoedercoat in  

iedere gewenste RAL kleur.  

De houten delen zijn van  

Cumaru, duurzaamheidsklasse 1,  

of gelijkwaardig gecertificeerd FSC-hout.  

Ze zijn blind gemonteerd, rondom  

geschaafd en de kanten zijn afgerond.  

De standaardafmeting van de Parade  

is 2200 x 690 x 930 mm.

Hoofdstraat, Beetsterzwaag.

Haven, Middelburg.

Heempark, Zoetermeer.

ZitbanK
ParC MOdellentijdloos reFerenties

De Parc is door haar uitdagende  

vormen allesbehalve een standaard 

zitbank. Het ontwerp springt onmiddellijk 

in het oog door de combinatie van sierlijke 

vormgeving en solide functionaliteit. De bank 

heeft een natuurlijke uitstraling en zorgt 

met haar unieke vormen voor optimaal 

zitcomfort. De houten delen zijn van 

Cumaru, duurzaamheidsklasse 1, of gelijk-

waardig gecertificeerd FSC-hout en blind 

gemonteerd op het frame. De staanders 

zijn vervaardigd uit kokerprofiel, eventueel 

voorzien van betonfundaties die onder  

het maaiveld worden geplaatst.  

Het onderstel is thermisch verzinkt 

volgens NEN-EN-ISO 1461 en wordt 

gepoedercoat in iedere gewenste  

RAL kleur. De standaardafmeting van  

de Parc is 2200 x 550 x 880 mm.  

De Public is een bank met een robuuste 

uitstraling. Een hoge rugleuning zorgt voor 

optimaal zitcomfort. De staanders zijn ver-

vaardigd uit kokerprofiel, eventueel voorzien 

van betonfundaties die onder het maaiveld 

worden geplaatst. De houten delen zijn 

van Cumaru, duurzaamheidsklasse 1,  

of gelijkwaardig gecertificeerd FSC-hout. 

De standaardafmeting van de Public  

is 2200 x 630 x 930 mm.

De Public is ook verkrijgbaar als  

complete Picknick opstelling.  

De set is standaard 

2200 mm lang.  

Overige afmetingen 

zijn op aanvraag. 
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Opstellingen van deze zitbanken vindt u in  

Beetsterzwaag, Zoetermeer, Middelburg,  

gemeente Spijkenisse, Hazerswoude-Dorp  

en Groningen.
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Parade Public Parc



balKenbanK diChtgentiaan

ZiteleMent OP betOnslangenbanK

balKen bOOMbanK

Erdi produceert, levert en plaatst de boombalken- 

bank in diverse uitvoeringen. De getoonde bank 

is uitgevoerd in 100% FSC Cumaru hout met een 

onderstel dat tot de grond dicht is afgewerkt.

Jeruzalem school, Amsterdam.

Kaaikhof, Assendelft.

Gentiaanplein, Amsterdam.

banKen
MOdellenspecials reFerenties

De 100% FSC Cumaru houten balken  

van deze bank zijn op een betonnen  

onderstel gemonteerd. Dit geeft een 

strakke en degelijke uitstraling die  

natuurlijk goed bestand is  

tegen vandalisme. 

De Gentiaan is een halfronde zitbank 

met een lengte van ruim 10 meter en  

een maximale radius van 8 meter (R=8).  

De bank bestaat uit zes RVS-grondsteunen 

waarop de gebogen houten delen  

van 100% FSC Muiracataria  

gemonteerd zijn.

Het zitelement van 100% FSC hout  

is gemonteerd op beton en verkrijgbaar  

in diverse maatvoeringen.  

Het ontwerp heeft een speels en  

decoratief effect, terwijl de opstelling  

zeer vandalisme bestendig is.   

Onze verkoopadviseur informeert  

u graag over de mogelijkheden.

Deze 10 meter lange maatwerk zitbank  

bestaat uit maar liefst 135 (FSC)houten 

delen die blind gemonteerd zijn op  

het onderstel. De bank is hierdoor  

duurzaam, krachtig en in een hoge  

mate vandalisme bestendig.
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PiCKniCK setse4

stOelensteel waVe

Van Heenvlietlaan, Amsterdam.

Zuiddijk, Zaandam.

Westerpark, Amsterdam.

Boulevard, Scheveningen.

banKen
MOdellendivers reFerenties

Naast het uitgebreide bankenprogramma 

Canapé, Outside en Parc, levert Erdi  

ook nog een serie specials. Exclusieve 

ontwerpen die net als de andere  

producten van Erdi voldoen aan de  

hoogste normen wat betreft materiaal, 

constructie en afwerking.

De Picknick sets van Erdi zijn zowel in  

staal als houten uitvoering leverbaar.  

De steunen zijn bij beide modellen altijd  

thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.

De standaardafmeting van de Picknick set 

is 2200x1500x745 mm. 

Deze klassieke zitbank is standaard  

uitgevoerd met vier 100% FSC Cumaru  

houten delen met een lengte van 2200 mm. 

De steunen zijn thermisch verzinkt  

volgens NEN-EN-ISO 1461. 

De houten delen van de bank zijn ook  

in iedere RAL kleur uit te voeren.

Naast het assortiment banken heeft  

Erdi ook een aantal stoelen in haar  

programma. De stoelen zijn allemaal  

uitgevoerd met 100% FSC Cumaru  

houten delen, blind gemonteerd en  

van duurzaamheidsklasse 1. 

De Steel Wave is een bank uitgevoerd  

met 26 spijlen van 1680 mm lang.  

Deze bank wordt standaard thermisch  

verzinkt geleverd maar is ook te poeder-

coaten in iedere gewenste RAL kleur. 

20 21

Opstellingen van de links getoonde  

banken, picknick sets en stoelen zijn  

onder andere geplaatst in de Gemeenten  

Amsterdam, Rotterdam, Scheveningen,  

Wassenaar, Zaandam en  Limmen.
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E4 Steel Wave Picknick Retro
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aFMetingen

Een figuratie geeft een extra dimensie aan  

de RVS afzetpaal. De locatie is nog beter  

te herkennen en ook de afbakening van  

verschillende gebieden is duidelijker.

In plaats van een lichtring is een verdeling  

van de lichttoevoer mogelijk door rondom  

een aantal lichtpunten aan te brengen.

standaard diaMeters

Ø  90 mm
Ø  115 mm
Ø  140 mm
Ø  160 mm

Figuratie

led

liChtring

bOVenZijde

Om de RVS paal nog beter zichtbaar en daarmee 

veiliger te maken, kan deze worden uitgerust met 

een lichtgevende ring.

Details maken de paal. De RVS afzetpalen zijn  

bij Erdi uitgevoerd met een strak gevormde  

bovenzijde. Deze is namelijk voorzien van een 

gedraaide deksel die het signatuur draagt van  

ons vakmanschap. Optioneel zijn de RVS palen  

ook verkrijgbaar met een gelaste bovenzijde.

Stadionplein, Amsterdam.

Solislaan, Capelle aan de IJssel.

Van Baerlestraat, Amsterdam.

aFZetPaal 
rVs MOdellendesign reFerenties

De strakke lijnen van onze RVS palen  

leggen de functionaliteit van deze  

krachtpatsers geen strobreed in de weg.  

De hoogwaardige kwaliteit komt juist  

onmiskenbaar naar voren in de uiterst  

toepasbare vormgeving. De palen zijn een  

lust voor het oog en voldoen kwalitatief  

als afzetpaal. Ze zijn gemaakt van  

RVS 316, geslepen korrel 320 en  

kunnen optioneel worden voorzien van  

groeven voor reflectiemateriaal. Andere 

opties zijn de montage van LED verlichting 

of het aanbrengen van lasergravures.

24 25

75
0 

m
m

De verschillende uitvoeringen van de  

RVS palen van Erdi zijn geplaatst op  

vele locaties van de Benelux landen.



aFZetPalen

Erdi heeft een zeer gevarieerde lijn afzetpalen in huis. Eén van de meest bekende modellen is  

de rood-witte afzetpaal. Maar het assortiment gaat veel verder: van klassiek tot zeer modern,  

uitgevoerd in RVS. Allen met een eigen functionaliteit. Zo zijn er vaste, wegneembare, neerklapbare  

en verzinkbare afzetpalen. Alle modellen zijn leverbaar in diverse RAL kleuren en kunnen worden  

aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.

De wegneembare palen zijn uitgerust met het unieke ERS-vergrendelingssysteem. Door de  

‘rond-in-vierkant-of-zeskant’ constructie is de paal blijvend uitneembaar. Bovendien vergrendelt  

de paal automatisch bij terugplaatsing.

Voor de verzonken klappalen heeft Erdi het KVS-systeem ontwikkeld. Dit systeem werkt op basis  

van de klappaal in combinatie met een afsluitdeksel. De deksel sluit contra ten opzichte van de paal  

en vergrendelt automatisch in de fundatie. Daarbij zit het verzonken slotsysteem niet in de paal,  

maar in de fundatie opgesloten. 

Naast de standaard verzinkbare palen (Vezips) heeft Erdi diverse sleutel(toegangs)systemen.  

Bijvoorbeeld een verzonken slot, met daarin een aparte sleutelingang voor nood- en hulpdiensten.  

De sleutel daarvan kan zowel bij de opstaande als de verzonken stand uit de paal worden weggenomen.  

Op deze manier verliezen nood- en hulpdiensten geen kostbare tijd. 

Voor uitgebreide specificaties zie www.erdi.nl.

AZ voetbalstadion, Alkmaar.

Kanaalstraat, Lisse.

Ville d’ Albi, Frankrijk.

Centrum Coevorden.

aFZetPaal
 MaritieM MOdellenkracht reFerenties

Dat een ontwerp veel kan doen voor  

de omgeving maakt Erdi duidelijk  

met de Maritiem. Een afzetpaal met  

een authentieke uitstraling die geheel  

thuis is in zijn decor. Let op de details:  

de paal is opgebouwd uit diverse conische 

verlopen. Dat resulteert in een evenwichtig  

ontwerp met unieke detailleringen.
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De gevarieerde lijn afzetpalen hebben hun  

plek gevonden in vele gemeenten in Nederland.  

Maar ook in België, Duitsland en Frankrijk  

heeft Erdi er inmiddels talloze geplaatst.

aFMetingen

Model 90 Kogelkop Carré Conisch 120 Maritiem Alphen Vezip 160



aFMetingen

insteeKPaal MOdel 90

Wegneembare paal model 90 is uitgerust  

met het unieke ERS-vergrendelingssysteem.  

Door de ‘rond-in-vierkant’ constructie is de paal 

blijvend uitneembaar. Bovendien vergrendelt  

de paal automatisch bij terugplaatsing.

De Solar Flash is ook verkrijgbaar in:

- vaste anti-parkeerpaal

- verzinkbare anti-parkeerpaal

Westzanerdijk, Zaandam.

Arena gebied, Amsterdam.

Singel 40-45, Oss.

Paal
sOlar Flash MOdellenveiligheid reFerenties

Solar Flash model 90, de wegneembare 

paal met alternerende LEDverlichting, 

was het eerste model dat Erdi op  

de markt bracht om de veiligheid van  

(brom)fietsers op fietspaden te verhogen.  

Inmiddels is de collectie Solar Flash  

palen ook leverbaar in vaste, verzonken  

en verzinkbare uitvoering verkrijgbaar.  

De geïntegreerde kop van de paal is  

van slagvast polycarbonaat en voorzien  

van solar technologie waardoor er  

geen externe stroombron nodig is.  

De signaalrode LEDverlichting ontsteekt 

automatisch bij schemering waardoor  

de attentiewaarde van de paal wordt 

vergroot en zo ook de veiligheid van de 

(brom)fietsers. Daarnaast is de paal 

geschikt voor het uitzetten van aanval-

routes voor Nood- en Hulpdiensten.

Wegneembare paal Sablé, voor de  

gebieden waar zowel functionaliteit  

als uitstraling gewenst is. 

Voor de verzonken klappaal heeft Erdi  

het KVS-systeem ontwikkeld. Dit systeem 

werkt op basis van de klappaal in  

combinatie met de afsluitdeksel. De deksel 

sluit contra ten opzichte van de paal en  

vergrendelt automatisch in de fundatie.
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De Solar Flash is al op veel locaties in  

Nederland en België in gebruik genomen.

insteeKPaal MOdel 90 sablÉ

VerZOnKen KlaPPaal MOdel 90

diaMeter

Ø  90 mm



Het veelgeziene model 75P bevat een steun- 

slotbeugel, rond 48 mm, dat braakvertragend 

werkt. Verkrijgbaar in de uitvoeringen enkelzijdig 

4/6 plaatsen, enkelzijdig 45° 4 plaatsen of 

dubbelzijdig. Daarnaast is het model in ieder 

gewenste RAL kleur te poedercoaten. 75P 60P

Veiligheid is het kenmerk van dit rijwielrek.  

Frame en voorwiel zijn zeer goed te beveiligen 

door middel van de steunslotbeugel.  

Verkrijgbaar in de uitvoeringen enkelzijdig  

4/6 plaatsen, enkelzijdig 45° 4 plaatsen  

of dubbelzijdig 10 plaatsen. 

75FP 75FP

De serie 75FP is de veiligste stalling voor een fiets. Frame 

en voorwiel zijn zeer goed te beveiligen door een slot 

te bevestigen aan de steunslotbeugel. De fietsen staan 

stabiel en veilig geparkeerd met een optimale benutting 

van de ter beschikking zijnde parkeerruimte. 

Alle rijwielrekken van de 75 FP-serie zijn uitgevoerd 

met een steunslotbeugel (ø 42 mm), extra voorzien 

van een massief rond (braakvertragend). Verkrijg-

baar in de uitvoeringen enkelzijdig 4/6 plaatsen 

en dubbelzijdig 8/12 plaatsen.

Roesiel, Amsterdam.

Radioweg, Amsterdam.

Admiraal de Ruijterweg, Amsterdam.

Het Eiland, Zaandam. 

rijwielreK
FietsParKeur MOdellen reFerenties

FietsParKeur is een pakket van  

functionele eisen dat op initiatief van  

de Fietsersbond en  de vereniging  

van fabrikanten en leveranciers van 

fietsrekken tot stand is gekomen.  

Erdi is als producent en leverancier  

van rijwielrekken niet alleen nauw  

betrokken geweest bij het opstellen  

van de normering, maar hanteert  

deze ook als uitgangspunt voor het  

onwerp van haar rijwielrekken.
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Het model Kade biedt per rek plaats aan twee 

fietsen. De vormgeving van deze fietsstaander 

maakt het in- en uitparkeren ergonomisch  

verantwoord. Zwerfvuil vindt geen  

grip op dit model. KadesPui

Model Spui voldoet aan de eisen van het Norm-

stellend Document van Stichting Fietsparkeur  

en bezit het keurmerk Fietsparkeur.  

De vormgeving maakt in- en uitparkeren  

ergonomisch verantwoord.

30 31

solide
De rijwielvoorzieningen van Erdi zijn onder  

andere geplaatst op vele locaties door de  

gehele Gemeente Amsterdam, op Texel,  

in Utrecht, Haarlem en Zaanstad. 

aFMetingen

Kade Spui 60P 75P 75FP



rijwielbijZetheK rOnd

De rijwielbijzethekken rond RVS zijn  

standaard gemaakt van RVS 316,  

geslepen korrel 320 met een  

buisdiameter van 48 mm. Bij de  

rijwielbijzethekken die thermisch verzinkt  

zijn en eventueel gepoedercoat worden, 

 is de buisdiameter standaard 42 mm. 
Stadhouderskade, Amsterdam.

Overhoeks, Amsterdam.

Wateringse Veld, Den Haag.

RAI, Amsterdam.

rijwielreK
OVerKaPPing MOdellenruimte reFerenties

Het combineren van functionaliteit  

en elegantie is een kunst waarin  

Erdi zeer bedreven is. Dat is goed  

te zien in het modulaire ontwerp van  

de Erasmus. Het ingetogen design  

bestaat uit tran sparante acrylaat  

panelen die zijn gemonteerd in een  

gewalst stalen dakframe. 

Verder is het mogelijk de Erasmus 

thermisch te laten verzinken en kan  

de overkapping in elke gewenste  

RAL kleur worden gepoedercoat.  

Beide eigenschappen bevorderen de 

duurzaamheid. Het is ook mogelijk  

om de Erasmus uit te breiden met  

rijwielrekken of rijwielbijzethekjes  

onder de overkapping.

900 mm
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rijwielbijZetheK CarrÉ

De rijwielbijzethekken Carré zijn in  

vele varianten te verkrijgen. Zo kan  

de koker vierkant of rechthoekig zijn,  

kan gekozen worden voor anti- 

duikelstangen en kunnen er rozetten  

op het maaiveld gemaakt worden.  

Daarnaast is de Carré in elke  

gewenste RAL kleur leverbaar. 

rijwielstaander

Bij de rijwielstaander kan de fiets makkelijk  

op slot worden gezet door gebruik te maken  

van de onderste of bovenste uitsparing.  

De rijwielstaander is dus ook voor het  

vastzetten van bakfietsen en scooters  

zeer geschikt. 

Erdi heeft de afgelopen jaren op talloze  

locaties in Nederland rijwielstaanders en  

rijwielbijzethekken geplaatst. 

aFMetingen

Rond



COlleCtO

PraCtiCuM

Robuust, duurzaam en praktijkgericht: dat  

zijn de kenmerken van de Practicum afvalbak.

De afvalbak is in hoge mate bestand tegen 

vandalisme en is uitgevoerd met een degelijk  

ophangsysteem voor de vuilniszakken.  

Daarnaast is de bak arbo-vriendelijk te ledigen 

doordat de vuilniszak met de deur meedraait.  

De Practicum is gemakkelijk te plaatsen en te 

reinigen. Het schuine tweetraps dakje voorkomt 

ophoping van afval. De inhoud van de afvalbak 

bedraagt circa 120 liter.

De Collecto is een slanke, strakke afvalbak die 

beschikt over dezelfde unieke eigenschappen als 

de Practicum. De strak afgewerkte afvalbak heeft 

een halfrond dak en is verkrijgbaar in ieder 

gewenste RAL kleur.

Deze afvalbak kan net als de Practicum direct op 

maaiveld gemonteerd worden. De betonfundatie 

kan los meegeleverd worden, zodat deze mee-

gestraat kan worden. Dit vergemakkelijkt het 

plaatsen van de afvalbak. De inhoud van de 

Collecto bedraagt circa 100 liter.

Practicum in een parkomgeving.

Collecto in een stedelijke omgeving.

aFValbaK 
PraCtiCuM MOdellenschoon reFerenties

De afvalbakken Practicum en Collecto  

zijn het letterlijke en figuurlijke voorbeeld  

van schoonheid. De stijlvolle vormgeving 

van deze afvalbakken gaat arm in arm met 

functionaliteit. De bakken zijn vandalisme 

bestendig, duurzaam en voorzien van een 

Arbo vriendelijk systeem voor het ledigen. 

Desgewenst kunt u de bakken  

laten voorzien van een eigen signing, 

bijvoorbeeld het gemeentewapen.  
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Collecto Practicum



De Plantaan is vervaardigd uit massief stalen 

spijlen die zijn gepoedercoat. De inhoudsmaat  

kan worden aangepast. Verder is optioneel een 

afdak boven het inwerpgat en een afwijkend 

sleutelsysteem mogelijk. De bak heeft een uniek 

deurconcept: de binnenbak draait mee naar bui-

ten zodat de lediging arbo-vriendelijk plaatsvindt.  

De Plantaan is standaard thermisch verzinkt 

volgens NEN-EN-ISO 1461 en is gepoedercoat.

Het ontwerp van de Sky is een regelrechte 

eyecatcher. Deze afvalbak is een zusje van de 

Retro. De inhoudsmaat kan worden aangepast. 

Verder is een afdak boven het inwerpgat en een 

afwijkend sleutelsysteem mogelijk.

Plantaan

sKy

harderwijK

MOndiaal

Een wat meer traditionele afvalbak, die op de  

locatie afgestemd kan worden. Zo is de afvalbak  

uit te voeren met een afsluit deksel, of een  

evenementenslot. De inhoud gaat tot 40 liter.  

De afvalbak is te poedercoaten in iedere  

gewenste RAL kleur.

Centrum, Harderwijk.

Zaanse Schans, Zaandijk.

Stadhouderskade, Amsterdam.

aFValbaK 
retrO MOdellennuance reFerenties

Vernieuwing en originaliteit met  

een klassieke uitstraling. Een bondige 

beschrijving van onze retro afvalbak.  

Dit stukje maatwerk van de bovenste  

plank is verweven met een vluchtige 

herinnering aan de vorige eeuw.  

Het model is vervaardigd uit een  

stalen buis met een diameter van  

325 mm en heeft een RVS mantel  

met verticale uitsparingen.  

De ronde inwerp-opening zorgt ervoor  

dat het afval makkelijk kan worden 

gedeponeerd en is voorzien van een  

kruis waardoor er geen plaats is voor  

‘groot afval’. De inhoud van de retro 

afvalbak varieert van 60 tot 110 liter.

36 37

Een afvalbak met een lokaal tintje, geheel aan te 

passen aan de wensen van de opdrachtgever.  

Zo kan er in de mantel van de afvalbak bijvoor-

beeld een stadswapen worden uitgesneden.  

Deze afvalbak heeft een uniek kantelsysteem  

voor de lediging.

Afvalbakken van Erdi staan in veel  

gemeenten in Nederland. Hieronder  

ziet u een kleine selectie.

400 mm
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Mondiaal Sky/Retro



De hondenpoepafvalbak model Mondiaal heeft  

een tijdloos en functioneel design. Zo bezit de  

afsluitdeksel een krachtig gevormde handgreep 

welke wordt opgevangen door stootrubbers.  

Op deze manier wordt geluidsoverlast bij het  

sluiten van de klep tot een minimum gereduceerd.

MOndiaal

dOgCare

De Dogcare opent zich van bovenaf naar voren 

zodat de bak ook mechanisch te reinigen is.  

Dit model is beschikbaar in diverse RAL kleuren, 

maar kan ook worden uitgevoerd in RVS.  

De inhoud van de afvalbak bedraagt 40 liter.

PaFPaal

Station Zaandam.

Woonwijken, Spijkenisse.

Veldpark, Zaandam.

aFValbaK 
hOndenPOePbaK  |  PaFPaal MOdellenpraktisch reFerenties

Om de overlast van rokersafval tegen  

te gaan in de (semi-)openbare ruimte

heeft Erdi de Pafpaal ontwikkeld.  

Een uniek afvalopvangsysteem voor  

afval van sigaretten en ander rookwaar. 

Naast de courante afvalbakken is gebleken 

dat ereen enorme behoefte is aan afval-

opvangsystemen voor rokersafval  

bij bestaande zitplekken binnen stads- 

centra, horeca, kantoorcomplexen, etc.

De Pafpaal bestaat uit twee delen. Het boven 

deel (filter) functioneert als opvangbak en

wordt automatisch vergrendeld op het  

onderste deel van de paal. Het ontgrendelen  

vindt plaats middels een slotsysteem. Bij het  

wegneembare model heeft het slotsysteem  

een dubbele functie en kan ook de paal in zijn 

geheel worden weggenomen. Als de opvangbak

verwijderd wordt van de basis kan deze door 

middel van een stortklep geleegd worden.
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Pafpalen en hondenpoepbakken heeft  

Erdi onder andere geleverd aan de  

gemeenten Rotterdam, Spijkenisse,  

Amsterdam en Zaandam.
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Mondiaal Pafpaal Ø 101 mm



De figuratie is gevuld met thermoplast en de tegel is afgevuld met beton. 

De afmeting van de tegel is 295 x 295 x 30 mm.  

Afwijkende figuraties op aanvraag.

Het behoud van bomen in verharde gebieden wordt steeds belangrijker.  

Daarom heeft  Erdi een aantal boomroosters ontwikkeld, die de  

boomwortels niet alleen beschermen maar ook voldoende toegang geven  

voor water en zuurstof. De verschillende ontwerpen houden rekening  

met de omvang van de boomstam en het gewenste decoratieve effect. 

Deze punaise bezit de benodigde stroefheid en geeft  

daarnaast perfect de functie van een gebruikersgebied aan. 

Verkrijgbaar in verschillende diameters en figuraties naar keuze.

Om gebruikersgebieden in de openbare ruimte thematisch aan te geven, 

heeft Erdi een aantal punaises ontwikkeld. De LED’s zijn verkrijgbaar 

met diverse figuraties, naar wens met een vast of alternerend licht.

Verkrijgbaar in een diameter van 50 mm, 100 mm en 150 mm. 

Overige afmetingen op aanvraag.

De punaise is afgevuld met kunststof en  

verkrijgbaar in diverse diameters.

Verkrijgbaar in een diameter van 100 mm en 150 mm. Overige 

afmetingen op aanvraag.

rVs straattegel Met Figuratie

bOOMrOOsters

rVs traanPlaat Punaise

rVs Punaise Met led FietsFiguratie

rVs Punaise gebOrsteld

rVs gePOlijste Punaise Met Figuratie

rVs Punaise gePOlijst

rVs bOOMbesCherMer gebogen en rechte uitvoering

Standaard verkrijgbaar in RVS 316, geslepen 

korrel 320. Alle boombeschermers zijn tevens 

verkrijgbaar in thermisch verzinkt staal en/of  

gepoedercoat in iedere gewenste RAL kleur en  

in diverse afmetingen, diameters en vormen.

Diverse locaties, NederlandModel Albi.

Route aanduiding, diverse locaties in het land. 

Model circle.

Overhoeks, Amsterdam.

Eigen ontwerp.

aCCessOires
MOdellen reFerentiesreFerenties
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De brochure Urban Design by Erdi is een productie 

van Erdi Wegbebakening b.v. te Zaandam. Erdi is 

uiterst nauwkeurig geweest bij het samenstellen van 

deze brochure. Voor afwijkingen en onjuistheden 

in beelden, maten en teksten aanvaardt Erdi geen 

enkele aansprakelijkheid. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

Erdi, mag er niets uit deze brochure gepubliceerd 

of gereproduceerd worden. Alle rechten zijn aan 

Erdi Wegbebakening b.v. voorbehouden. Daarnaast 

heeft Erdi haar producten in deze brochure als 

intellectueel eigendom beschermd. September 2012

COlOFOnurban design by

Naast de website www.erdi.nl, is er speciaal voor stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, gemeenten 

en andere inrichters van openbare ruimten een website ontwikkeld: www.urbandesignbyerdi.nl.

http://www.youtube.com/erdibv

http://www.linkedin.com/company/erdi-
straatmeubilair-verkeerstechniek-&-wegbebakening

www.facebook.com/erdibv

https://twitter.com/erdibv

Online

erdi.nl

nieuwsbrief e-mailing (aanmelden via erdi.nl)

urbandesignbyerdi.nl

mobiele website erdi.nl


