




Valmont Mogelijkheden

Verlichting...
Door onze jarenlange ervaring is geen probleem voor ons te groot. Deskundige 
medewerkers kunnen u helpen bij het realiseren van uw projecten in openbare verlichting. 
Van ontwerp tot levering is Valmont de partner die u zoekt. Ons uitgebreide portfolio 
varieert van Functionele Lichtmasten, Hoge Masten met vaste of mobiele systemen om grote  
gebieden te verlichten en Decoratieve Masten zoals onze designers die ontworpen hebben.

www.valmont.nl

Verkeer... 
Om oplossingen te bieden die passen bij de verschillende soorten stedelijk vervoer, 
garandeert Valmont voortreffelijke technologie om steden op een nieuwe manier te 
ervaren. 

Valmont bovenleiding heeft een patent verkregen voor RCM Technologie. Dankzij het 
concept RCM, dat de fysieke voetafdruk reduceert, zorgen de producten van Valmont 
die de bovenleiding ondersteunen voor meer ruimte. Parijs, Jeruzalem, Brussel, 
Amsterdam, Zurich, Bern, Salt Lake City, Pasadena en vele andere steden vertrouwen 
op ons. Valmont bewegwijzering. Niet enkel in binnenstedelijke gebieden, maar tevens 
langs de autosnelweg of provinciale weg.  Verkeerslichtmasten van Valmont zorgen 
voor een perfecte doorstromig van het verkeer.

Diensten... 
Omdat de service die wij leveren aan onze klanten onze grootste prioriteit is.  De 
professionele teams van Valmont gebruiken hun kennis om u te adviseren bij de 
organisatie van uw projecten.  

Van hulp bij de installatie, werken op hoogte, tillen door kranen of zelfs helikopters, 
plaatsing, testen, en het in bedrijf stellen tot onderhoudswerk waardoor de 
duurzaamheid van uw installatie wordt vergroot.  Valmont, mensen met aandacht 
voor uw behoeften.

Voor meer informatie zie valmont.nl

Telecom... 
Om op de juiste manier te kunnen voldoen aan uw wensen en eisen m.b.t. 
telecommunicatiemasten heeft Valmont voor ieder probleem een oplossing, van mast tot en 
met fundaties. 

Monopoles...  
Masten gemaakt van gegalvaniseerd staal met steunen voor antennes, ladders met individuele 
of collectieve bescherming, verlichting, enz. Vakwerk Masten.  Zelfondersteunende, 
getraliede driepoten gemaakt van buisvormig gegalvaniseerd staal met vakwerkliggers, 
vakwerkdelen en horizontale draagarmen die op locatie worden geassembleerd. 

3



Waarom Jatropha?
Deze struiken zijn door de organisatie gekozen vanwege        
de vele milieuvoordelen die ze bieden:

De gewassen hebben weinig zorg en water nodig. (Ze 
kunnen 3 jaar leven zonder water)

De diepe wortels helpen erosie tegen te gaan.

Heggen gemaakt van Jatropha beschermen gewassen 
tegen dieren.

Het fruit kan al na 1 jaar worden geoogst.

Jatropha olie kan ook gebruikt worden om een biodiesel 
te produceren bekend staat als ‘groen goud’.

Fruit van Jatropha wordt vaak gebruikt in traditionele 
medicijnen.

Valmont Duurzaamheid

Conserving Resources. Improving Life.

Klimaatsverandering staat nú meer dan ooit in de publieke en 
politieke belangstelling. Bij Valmont is de zorg voor het milieu al lang 
geleden begonnen. Wij zien dan ook een belangrijke rol voor onszelf 
weggelegd bij het zoeken naar oplossingen voor deze problematiek 
bij de inrichting van onze buitenruimte. 

Als producent van masten in aluminium, hout en staal, die in
onze eigen fabrieken worden geproduceerd is deze 
duurzaamheidsambitie , door de wijze waarop wij werken, onze 
“way of life”geworden. Valmont heeft uitvoerig onderzoek gedaan 
naar de emissies van haar producten.

Levens Cyclus Analyse (LCA)...
In 2008 heeft Valmont onderzoek laten doen naar de levens cyclus analyse van masten in staal,aluminium, en hout. Dit zijn 
ook de materialen waar Valmont wereldwijd masten van produceert. Het onderzoek uitgevoerd door het gerenommeerde 
bedrijf Reylers Oy in samenwerking met de universiteit van Lappenranta, heeft Valmont op wetenschappelijke basis inzage 
verschaft in de zogenaamde ECO99 indicatoren. Niet enkel CO2 is dus meegenomen maar veel meer aspecten. 

Een famework is opgezet waarbij er is uitgegaan van een mast van een bepaalde hoogte, met een bepaald gewicht als 
top-load en een specifieke uitbuiging (conform EN-40) om alle masten van verschillende materialen met elkaar te kunnen 
vergelijken. Vanaf  het winnen van ijzererts, bauxiet, of hout tot en met het einde van de levensduur van de mast, alles is 
meegenomen in dit onderzoek.  Dit is de basis geweest voor het ZEP programma, Valmont Zero Emission Pole.

ZEP (Zero Emission Pole)...
Omdat wij aan de hand van de LCA weten wat de impact op CO2  is per type grondstof kunnen wij uitrekenen hoeveel 
CO2 er geneutraliseerd moet worden om een Zero Emission Pole te verkrijgen.  Het neutraliseren van de CO2 doen wij in 
samenwerking met Trees for All, een organisatie die geaccrediteerd en gerenommeerd is.

Door dit wetenschappelijk onderzoek is Valmont nu in staat om al haar masten aan te bieden als een ZEP (Zero Emission Pole) 
product aan haar klanten. Deze CO2 neutrale masten worden compleet met certificaat geleverd. 

Het neutralisatieproject waarin Valmont participeert is een project in Mali waarbij er geïnvesteerd wordt in de cultivatie 
van Jatropha struiken. Jatropha neemt niet enkel CO2 op uit de lucht, maar geeft ook een vrucht waar lokaal bio-diesel van 
geproduceerd wordt. Tevens zorgt het totale project voor een stukje werkgelegenheid.

Dankzij de recente verbintenis van Valmont zijn er 35,275 struiken ( het equivalent van 1411 ton CO2 ) geplant en is er 
gezorgd voor werkgelegenheid. ZEP is niet enkel voor lichtmasten maar het kan ingezet worden voor alle producten voor de 
inrichting van de (semi) openbare ruimte. Neem voor meer informatie  contact op met een vertegenwoordiger van Valmont!

Conserving Resources. Improving Life.

Kilogram CO²  Per Mast...
De uitkomsten van de LCA worden 
schematisch weergegeven in onderstaande  
tabel, waarbij de waarde kilogram CO2 
per mast is afgebeeld voor  masten in hout, 
staal en aluminium.
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CO² Neutrale Onderneming....
In 2008 is Valmont in Maarheeze begonnen om de invulling van haar bedrijfsvoering op een CO2 neutrale basis te krijgen. 
Dit doet Valmont aan de hand van een eigen programma “de Valmont Way” waarbij continue op zoek gegaan wordt binnen 
het bedrijf naar verspillingen. Het doel is om deze verspillingen te reduceren, of nog beter te elimineren, wat een positieve 
bijdrage levert  aan alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Continue verbeterprocessen om o.a. de CO2 uitstoot te verkleinen, maar ook om een betere werkplek te creëren voor haar 
medewerkers is een “way of life” geworden in de Valmont organisatie. Sinds 2009 is Valmont een gecertificeerde CO2 
neytrale onderneming. 

Social Return & Cradle 2 Cradle...
In 2012 heeft Valmont in Nederland het eerste Cradle 2 
Cradle project uitgevoerd in samenwerking met een erkende 
afvalverwerker en de gemeente Maastricht. Uitgangspunt 
hierbij is dat afval niet bestaat, maar het voedsel is voor 
nieuwe producten. Na het leveren van nieuwe ZEP masten 
door Valmont zijn de oude masten opgehaald en verwerkt. 
Alles is vastgelegd in een officiële rapportage die aan de 
gemeente is toegestuurd. Door dit project heeft Valmont 
veel informatie verkregen hoe masten te ontwerpen  en te 
conserveren voor de toekomst.

ISO 14001....
ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en 
wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen 
op te zetten en te certificeren.

Valmont is op meerdere locaties reeds gecertificeerd conform 
ISO 14001. Valmont Structures in Nederland is met een 
certified body bezig en de verwachting is dat Valmont in 
Nederland in 2014 ISO 14001 gecertificeerd zal zijn.

Valmont Duurzaamheid

In 2013 is Valmont op grote schaal bezig met C2C bij de gemeente Rotterdam. 

In 2013 start Valmont samen met de gemeente Rotterdam een nieuw project om op grotere schaal C2C toe te passen. 
De lichtmasten, armaturen, lichtbronnen en kabels worden volledig ontmanteld en opnieuw aangeboden als materiaal 
ten behoeve van recyclage of direct hergebruikt. Uiteraard is er door Valmont en de afvalverwerker gezorgd voor een 
uitgebreide rapportage waarin staat hoeveel restafval en ander materiaal aangeboden is voor hergebruik, met de daarbij 
behorende kosten en opbrengsten. Er zal tevens gekeken worden of een deel van de oude masten hergebruikt kan worden 
voor het maken van nieuwe masten. Op deze manier krijgt een oude mast een nieuw mastenleven!

Om in dergelijke projecten met gemeenten de nodige stappen richting cradle-to-cradle te kunnen zetten stellen wij samen 
een stappenplan op. De nieuwe masten die geleverd worden zijn ZEP masten om ook voor de toekomst duurzaam bezig 
te zijn.Vervolgens wordt een pilot-test case gestart waarbij we de oude lichtmasten gaan aanbieden voor hergebruik, met 
de daarbij behorende rapportage. De de-assemblage wordt verzorgd door een sociale werkplaats of door werkzoekenden 
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt om ook op werkgelegenheid een steentje bij te dragen.  Op deze manier is de 
cirkel rond en investeert Valmont in Social Return en C2C.
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Om het CE-teken te krijgen, moet een fabrikant bij de goedkeuringsinstantie het volgende Iaten controleren:
Producten moeten conform de delen 2, 4, 5, 6,7 van de EN40 norm (afmetingen, materiaalgebonden toleranties en specificaties) zijn.
Toepassing van de berekeningsvormen en testmaatregelen uit de delen 3-1, 3-2 en 3-3 van EN40 voor de definitie van de waarde die voor ieder 
product vostgelegd zijn(toegestane belasting).
De productie- en testmiddelen ter controle von de productie en levering van de ontwikkelde en gedimensioneerde producten.

De CE-markering is er in twee vormen:
Een vereenvoudigde markering op het product (CE-teken, nummer van de goedkeuringsinstantie, naam van de fabrikant, code van het 
te vervaardigen element).  Een commercieel geleidedocument met daarop de algemene informatie van de norm en de vostgelegde 
conventionele waarden (toegestane belasting).  De vastgelegde conventionele waarden zijn het resultaat van de berekeningen voor 
zone 2, gebiedscategorie 2,  partiële veiligheidscoëfficienten van klasse B en de maximaal toegestane uitbuiging van klasse 2.

Europese norm: NEN-EN1090 & NEN-EN 1990
Meer informatie te vinden op bladzijde 63.

Valmont Normeringen

Europese norm EN -40....
Deze Europese norm voorziet in de definitie en de berekening van lichtmasten voor openbare verlichting. Deze vervangt de 
vroegere berekeningsmethode volgens de NPR 993 en schrijft  CE-markering, zichtbaar in de mast en op de begeleidende 
formulieren van lichtmasten voor. 

De norm bestaat uit zeven delen:

Welke producten vallen onder de toepassing van de norm en moeten de CE markering hebben?
Verticale lichtmasten met een maximale lengte van 20m, lichtmasten met uitleggers met een maximale hoogte van 18m en ten slotte 
verticale schijnwerpermasten met een maximale lengte van 15m.

Wat zijn de belangrijkste parameters van deze norm?

Verdeling van Nederland in drie windsnelheidsgebieden.... 

Eurocode EN-NEN-1991-1-4

Gebied I
Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee, Waddeneilanden en de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeenten 
Heemskerk, Uitgeest, Wormerland, Purmerend en Edam-Volendam.

Gebied II
Het resterende deel van de provincie Noord-Holland, het vasteland van de provincies Groningen en Friesland en de 
provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland.

Gebied III
Het resterende deel van Nederland.

Noot: 
Bij het bepalen van het windgebied dient nog rekening gehouden te worden met de terreincategorieën. U dient aan te geven 
of het beoogde gebied binnen 5 kilometer van de zee ligt, of het onbebouwd of bebouwd gebied is. Indien u dit niet zelf 
in kunt schatten, vermeldt u dan bij uw aanvraag de postcode.

Deel 1: Termen en definities
Deel 2: Algemene eisen en afmetingen
Deel 3-1: Ontwerp en verificatie- Eisen voor de karakteristieke belastingen
Deel 3-2: Ontwerp en verificatie- Verificatie door beproeving
Deel 3-3: Ontwerp en verificatie - Verificatie door berekening

Deel 4: Eisen voor lichtmasten van gewapend en voorgespannen beton
Deel 5: Eisen voor stalen lichtmasten
Deel 6: Eisen voor aluminium lichtmasten
Deel 7: Eisen voor composiet lichtmasten van met vezel versterkte polymeren

De windzones: zijn in de EC vergeleken met de NEN6702 ongewijzigd.
De windsnelheden: deze worden volgens de Eurocode gedefinieerd. Voor Nederland geldt:
Zone 1: Masten geplaatst op de Waddeneilanden en masten geplaatst (globaal) boven het Noordzeekanaal in Noord Holland.
Zone 2: Alle kustprovincies en de provincie Flevoland
Zone 3: Alle overige provincies

De locaties: Deze zijn in vier gebiedscategorieen ingedeeld.
Categorie 1 = open zee, zeeën met minimaal 5 km vrij oppervlak in windrichting; plat, egaal oppervlak zonder hindernissen
Categorie 2 = landbouwgebieden met heggen, afzonderlijke hoeven, huizen of bomen.
Categorie 3 = voorsteden, industriele gebieden, bossen.
Categorie 4 = stadsgebieden waarbij minimaal 15% van het oppervlak met gebouwen bebouwd is, waarvan de gemiddelde hoogte boven de 15m ligt.

Partiële veiligheidscoëfficiënten: deze zijn ingedeeld in twee klassen
Klasse A wind: 1,4 eigengewicht: 1,2
Klasse B wind: 1,2 eigengewicht: 1,2

Voor zover niet door klant gedefinieerd, geldt voor de berekening klasse B.
Horizontale uitbuiging lichtpunt: deze is ingedeeld in drie klassen
Klasse 1 horizontale uitbuiging = 0,04 x (h+w)
Klasse 2 horizontale uitbuiging = 0,06 x (h+w)
Klasse 3 horizontale uitbuiging = 0,10 x (h+w)

Deze markering betreft het op de markt brengen van een product. Het certificaat wordt door een 
onafhankelijke goedkeuringsinstantie uit een van de lidstaten van de Europese Unie verstrekt. Sinds 1 
februari 2005 is het CE-teken verplicht.

 Gebied I

 Gebied II
 
 Gebied III
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Valmont Materialen

Staal...
Masten van Valmont  worden gemaakt van de staalsoorten 
S235, S275, S355 en S420, en de uitleggers of uithouders 
en andere buisvormige elementen worden gemaakt van 
zogenoemd S235 constructiestaal.

De productielijn voor standaard rond conische masten maakt 
van op maat gesneden trapezoïden volledig afgewerkte 
masten. Zodra de masten de productielijn verlaten worden 
ze gegalvaniseerd.

Onze SWT (Seamless Weld Technology) apparaten 
verzorgen het overlangs lassen van conische buizen. Deze 
techniek zorgt voor een vloeiende strakke  lasnaad wat zorgt 
voor betere (visuele)  kwaliteits producten . De lasnaad  is 
niet zichtbaar  wat ideaal is voor decoratieve toepassingen.
 
Voor meer informatie over onze productieprocessen kunt u 
contact opnemen met een vertegenwoordiger van Valmont 
bij u in de buurt.

Gelamineerd Hout...
Valmont gebruikt alleen PEFC-gecertificeerd gelamineerd 
hout om houten masten te vervaardigen. Het PEFC-merk 
garandeert dat de grondstoffen worden gewonnen uit een 
duurzaam onderhouden bos.

Er zijn veel verschillende soorten balken van gelamineerd 
hout. Valmont gebruikt balken van GL28H gelamineerd hout 
vanwege de constructievoordelen die ze bieden. De planken 
die worden gebruikt voor GL28H gelamineerd hout worden, 
in tegenstelling tot massief houten masten, gehomogeniseerd 
om kracht en duurzaamheid te maximaliseren. Deze 
verduurzaming maakt het voor Valmont mogelijk om houten 
masten te maken met een operationele levensduur van 
minimaal 30 jaar.

Voor meer informatie over onze houten masten kunt u contact 
opnemen met een vertegenwoordiger van Valmont bij u in 
de buurt.

Thermisch Verzinken... 
Thermisch verzinken is een zeer veelzijdig proces dat  
uitermate geschikt is om door ons samengestelde  masten 
en  constructies te conserveren. De basisstap bestaat uit het 
onderdompelen van producten  in gesmolten zink gedurende  
een tijdsbestek van ongeveer 5 min. Daar het staaloppervlak 
geheel schoon en rein is zal er een reactie plaatsvinden 
tussen het staal en de vloeibare zink. Deze reactie zorgt voor 
de vorming van een ononderbroken deklaag met uitstekende 
corrosiewerende eigenschappen.

Aluminium... 
Onze masten worden gemaakt van 6060T5 
aluminiumlegering, de uithouders en andere buisvormige 
elementen van 6060T6 legering, de rugplaten van 5038H111 
en de weerstandelementen van AlSi7Mg of AlSi10Mg.

Aluminium masten worden gevormd door middel van een 
koud taps toelopend spin systeem. Deze methode geeft ons 
veel flexibiliteit wat betreft het ontwerp en vorm.

De spinmachine laat een onbewerkte buis rond draaien. 
Een speciale techniek van trekken en drukken d.m.v. een 
draaikop zorgt voor elke gewenste vorm. Per run worden er 1 
of 2 masten gemaakt op de spinmachine. De mogelijkheden 
zijn groot daar aluminium een zacht materiaal is wat in elke 
gewenste vorm gebracht kan worden.

Na het vormgeven worden de masten verhit in een oven 
om ze de benodigde mechanische sterkte te geven. Na 
het afkoelen worden de masten gericht en gepolijst tot het 
gewenste resultaat is bereikt. Na het polijsten wordt de deur 
gezaagd de nodige assecoires gelast door gecertificeerde 
lassers.
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Valmont Oppervlakte Behandelingen

Poedercoaten...
Poedercoaten is een elektrostatisch verfproces. Het belangrijkste verschil tussen conventionele vloeibare verf en poedercoating 
is dat de poedercoating geen oplosmiddelen nodig heeft om het bindmiddel en de vulstof in een vloeibare suspensie te 
houden. Door het elektrostatisch principe blijft het poeder tijdelijk aan het bespoten object plakken, waarna het in een oven 
wordt verhit. Zo krijgt de coating de kans om uit te vloeien, waarna het uithardt. Poedercoaten wordt meestal gebruikt om 
een afwerking te creëren die harder is dan gewone verf. Poedercoating wordt vooral gebruikt voor het coaten van metalen 
en is ideaal voor masten en constructies.

Het poedercoatingproces...
Voorbehandeling, het aanbrengen van de poedercoating en het uitharden.

Voorbereiding... 
De verwijdering van olie, zand, vetten, metaaloxiden 
en lasslakken is essentieel ter voorbereiding op het 
poedercoatingproces en wordt gedaan met een chemische 
voorbehandeling. De mast wordt ondergedompeld of 
bespoten. Dit wordt vaak in meerdere stappen gedaan. 
Deze stappen bestaan uit het verwijderen van vuil, ontvetten, 
etsen, verschillende spoelingen en het uiteindelijke fosfateren 
of chromateren van de constructie. Deze voorbereiding 
verbetert de hechting van het poeder op het materiaal.

Het aanbrengen van de poedercoating... 
Met perslucht wordt negatief geladen poeder op een positief 
geladen werkstuk gespoten. Hierdoor wordt het poeder naar 
de mast getrokken door de elektrostatische lading. 

Uitharden van de poedercoating... 
Wanneer een thermohardende poeder wordt blootgesteld 
aan een verhoogde temperatuur begint het te smelten en 
vloeit het uit op  de constructie.  Vervolgens onstaat er 
een chemische reactie waardoor er een polymeer ontstaat 
met een hoger moleculair gewicht. Dit proces noemt 
men crosslinking. Het vereist een bepaalde temperatuur 
gedurende een bepaalde tijd om tot volledige uitharding
te komen. 

Conservering van houten lichtmasten... 
Vanuit een productietechnisch perspectief worden onze 
producten ontworpen, gedimensioneerd en geproduceerd 
voor een minimale levensduur van 25 jaar comform de 
1985 Europese Directive (norm).

Om er voor te zorgen dat onze producten niet te snel 
verouderen, hebben wij bij de verduurzaming gekozen voor 
een applicatie op waterbasis. Alle houten delen van de 
lichtmast worden met de hand beschermd met een 5 lagen 
systeem. In plaats van traditionele lakklagen die hard zijn, is 
de speciale applicatie die wij gebruiken elastisch. Hierdoor 
krijg je geen scheuren in de laklaag als het hout krimpt en 
uitzet. Elk van de 5 lagen worden tenminste 2 uur gedroogd 
in een geconditioneerde ruimte alvorens de volgende laag 
aangebracht wordt.  De vijf opeenvolgende lagen zijn nodig 
om een maximale bescherming te verkrijgen.

*De eerste laag beschermt het hout tegen schimmels.

*Daarna wordt de laag met pigment aangebracht om de    
  gewenste kleur te bereiken.

*Als laatste brengen wij de drie lagen aan met UV        
  bescherming voor een optimale beschrming van het hout.
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Anodisation... 
Anodiseren is een kunstmatig versneld elektrochemisch 
oxidatieproces dat de natuurlijke oxidehuid van aluminium 
versterkt.

De transparante oxidelaag wordt hierdoor aanzienlijk dikker
dan de natuurlijke oxidefilm. Hierdoor krijgt het aluminium 
een sterke corrosieweerstand en langdurige bescherming. 
Dankzij de transparante laag blijft het metaalkarakter 
behouden.

Spectrocoloration...
“Spectro-colouring” is een manier van kleur aanbrengen op 
aluminium masten  door middel van een speciaal proces wat 
chemische en elektrische parameters combineert.

Het resultaat is een speciale beschermlaag met verbluffende 
eigenschappen en een lange levensduur.

Incolore CS01 Bleu 14 Bronze clair CS10 Bronze Clair 4Bronze foncé CS11 Rouge 24Noir CS12 Vert 34

Spectral...
“Spectral” is een selectie van kleuren wat speelt met het 
spectrum van natuurlijk licht. Het eindresultaat creëert  een 
speciale zachte atmosfeer toepasbaar in vele facetten van 
de openbare ruimte.

Traditional...
“Traditional” is een selectie van 4 traditionele kleuren die 
ervoor zorgen dat uw aluminium mast er voor een lange tijd 
perfect uit blijft zien zonder onderhoud.

Valmont Oppervlakte Behandelingen
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Alto & Soprano... 
maakt het gemakkelijk om de deur  te openen, terwijl die 
vast blijft zitten aan de mast.

Alto...
Inwendig kantelbaar gemonteerd met een extra stop die er 
zorg voor draagt dat de deur vertikaal geopend kan blijven 
voor onderhoud.

Het systeem kan geïnstalleerd worden in elk type mast met 
een minimale diameter van Ø125mm bij de bovenzijde van 
de deur van de mast. (Staal, Aluminium & Hout)

Valmont Patent

Soprano...
Uitwendig kantelmechanisme ontworpen om in de mast de 
meeste ruimte over te houden, waarbij de deur geopend kan 
worden en vertikaal open blijft voor inspectie en onderhoud. 

Het systeem kan geïnstalleerd worden in elk type mast met 
een minimale diameter van Ø100mm aan de bovenzijde 
van de deur, bij een deur hoogte van  500mm. (Staal, 
Aluminium & Hout)

Valmont Accessoires

Scargo Systeem... 
Herbruikbaar bevestigingssysteem voor het gebruik van 
banieren. Het systeem heeft een instelbare windbeveiliging. 
Bij de ingestelde windkracht laten de onderste klemmen de 
banier los om de maximale kracht op de mast te beperken. 
De banier blijft bevestigd aan de mast en kan later weer 
vastgemaakt worden.

Het systeem kan bevestigd worden aan aluminium of stalen 
arm met een doorsnede van Ø48/50mm.

MiniElec & Soundplug...
Deze oplossing geeft u de mogelijkheid om tijdelijke 
verlichting of luidsprekers toe te voegen  direct aan en vanuit 
uw lichtmast te integreren.

Het Elec systeem is IP65 Class II fabrieksvoorbedraad,
Met een lengte van 10m, 3G2, 5mm2 (aanbevolen 
maatvoering) .

Het Sound pack is IP65 Class II voorbedraad, lengte 10m, 
2G1, 5mm2 . Connector kleur gecodeerd, groen.

Deze connectoren kunnen ook op bestaande masten 
geïnstalleerd worden door het boren van twee gaten.
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REMO

Ago

Ceedji

Patagonia

En veel meer...  vraag  uw Valmont contactpersoon 
naar de volledige range aan decoratieve oplossingen!

Functionele Uithouders...
Valmont heeft een breed assortiment aan functionele 
uitleggers voor de inrichting van uw openbare ruimte.

Decoratieve Uithouders...
Als aanvulling, heeft Valmont een uitgebreid pakket aan 
decoratieve uithouders om u te helpen uw project in de 
openbare ruimte te personaliseren. Wij hebben oplossingen 
in zowel staal als aluminium met verschillende uithouders- 
lengtes en configuraties. Werp een blik en vind de perfecte 
match voor uw project!

200.X.183

200.X.184

100.X.162B

100.X.163/A
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Valmont Uithouders



Hoogte
(m)

Pipe 
Diameter

(mm)

Grondstuk
(mm)

Breedte
(mm)

Aantal
Staanders

Tekening 
Nummer

1.27 60 800 550 2 200Z761

1.27 60 800 1000 2 100Z331

1.07 60 800 550 3 200Z677

1.27 114 800 1000 2 200Z911/A

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Mast-/Boom beschermers... 
Het vervangen van een lichtmast of boom na schade gaat gepaard met hoge kosten. Deze kosten zijn in veel gevallen te 
voorkomen door masten te beschermen op plekken die aanrijdgevoelig zijn. Dit kan met de Valmont boom-mastbeschermers. 
Mast- en boombeschermers zijn leverbaar in verschillende maten en kleuren. Desgewenst kunnen deze beschermers uitgevoerd 
worden met uw eigen logo.

200.Z.761

200.Z.677

100.Z.331

200.Z.911/A
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Valmont Mast-/Boom beschermers



Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Grondstuk
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

*3 60 126 800 400 85 300 60x70 100A061

*3.5 60 133 800 400 85 500 60x70 100B031

*4 60 127 800 400 85 500 60x70 100C073

*5 60 132 1000 400 85 600 60x82 200G028

*6 60 144 1000 400 85 600 76x82 100J164

8 60 170 1200 400 85 600 105x82 100N162

10 60 175 1500 400 85 600 115x82 100S188

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

10m

5m

3m
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Atlantis, is een stalen rond conische lichtmast met een grondstuk. 



Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Geschikt
Voor 

Uithouder

Uithouder-
lengte
(mm)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Grondstuk
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

6 Enkel 1500 60 162 1000 400 85 600 120x85 100J185

8 Enkel 1500 60 202 1500 500 100 600 150x100 100N122

10 Enkel 1500 60 205 1500 600 115 600 150x100 100S130

12 Enkel 1500 60 240 2000 600 115 600 150x100 200T393

6 Dubbel 1500 60 162 1000 400 85 600 120x85 100J185

8 Dubbel 1500 60 202 1500 500 100 600 150x100 100N123

10 Dubbel 1500 60 205 1500 600 115 600 150x100 100S131

12 Dubbel 1500 60 240 2000 600 115 600 150x100 200T393

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Comet, is een rond conische stalen mast met grondstuk, geschikt voor een enkele of dubbele afneembare uithouder.

12m

8m

6m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Deur Maten (mm)
Interne 
Ruimte 

Voetplaat 
(mm)

Steekmaat
(mm)

Fundatie (mm)
Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte Hoogte Breedte

14 89 313 600 140 500 244x130 400 300 1800 1000 ***

15 100 357 600 140 500 200x250 560 400 2000 1000 ***

16 100 375 600 140 500 230x250 560 400 1600 1600 ***

18 100 410 600 140 500 270x250 560 400 1400 1900 ***

20 102 448 600 140 500 300x250 560 400 1200 2200 ***

22 102 484 600 140 500 330x300 Ø800 Ø700 1400 2300 ***

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Altor, is een stalen conische lichtmast voor zeer open gebieden en ruimten.

22m

18m

14m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Grondstuk
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

*3 60 114 800 400 85 400 75x75 100A060

3 76 114 800 400 85 400 75x75 100A063

*3.5 60 114 800 400 85 400 75x75 100B039

3.5 76 114 800 400 85 400 75x75 100B054

*4 60 114 800 400 85 400 75x75 100C072

4 76 114 800 400 85 400 75x75 100C105

5 60 114 800 400 85 400 75x75 100G051

5 76 114 800 400 85 400 75x75 200G164

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

5m

4m

3m

Apollo, is een stalen verloopmast, met een enkel verloop en voorzien van een grondstuk.

29



Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Grondstuk
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

*6 60 121 1000 400 85 450 77x82 100J137

6 76 133 1000 400 85 450 94x82 100J138

8 60 121 1200 400 85 600 77x82 100N172

8 76 140 1200 400 85 450 100x82 100N129

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Discovery, is een stalen verjongde lichtmast met een dubbel verloop en voorzien van een grondstuk.

8m

6m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Grondstuk
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

10 60 140 1600 400 85 600 100x85 200S085

10 76 168 1600 400 85 600 130x82 100S143

12 60 178 1700 400 85 600 140x82 200T116

12 76 178 1700 400 85 600 140x82 100T418

15 60 194 2000 400 85 600 160x82 100T608

15 76 194 2000 400 85 600 160x82 100T420

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Columbia, is een stalen verjongde lichtmast met drie verlopen en voorzien van een grondstuk.

15m

12m

10m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Geschikt
Voor 

Uithouder

Uithouder-
lengte
(mm)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Grondstuk
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

*6 Enkel 1500 51 114 1130 400 85 600 70x82 100J157

*8 Enkel 1500 51 168 1360 600 115 600 120x100 100N121

*10 Enkel 1500 51 168 1610 600 115 600 120x100 100S128

12 Enkel 1500 51 178 2090 600 115 600 150x100 100T393

6 Dubbel 1500 51 140 1130 500 100 600 90x90 100J130

*8 Dubbel 1500 51 168 1360 600 115 600 120x100 100N120

*10 Dubbel 1500 51 178 1610 600 115 600 130x100 100S129

12 Dubbel 1500 51 198 2090 600 115 600 150x100 100T394

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Halley, is een verjongde stalen mast met grondstuk, geschikt voor een enkele of dubbele afneembare uithouder.

10m

8m

6m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Gewicht
Mast (kg)

Grondstuk
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

15 219 247 2000 600 130 1000 160x120 100T602

15 219 321 2000 600 130 400+1200 160x120 100T603

15 219 349 2000 600 130 400+1200+2000 160x120 100T604

18 273 352 2000 600 130 1000 230x120 100T605

18 273 388 2000 600 130 400+1200 230x120 100T606

18 273 434 2000 600 130 400+1200+2000 230x120 100T607

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Pollux, schijnwerpermasten voor sportveldverlichting.

18m

15m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Scharnier 
Hoogte
(mm)

Grondstuk
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

*4 76 1750 800 300 80 600 65x78 100W109

*6 76 2400 1200 300 80 1000 65x78 100W111

8 76 3500 1200 300 80 1000 65x78 100W110

10 76 4200 1800 300 80 1000 85x78 100W114

12 76 4900 2000 300 80 1000 85x78 100W115

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Castor, functionele kantelbare cameramasten die voldoen aan de strengste eisen.

12m

8m

4m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Deur Maten (mm)
Interne 
Ruimte 

Voetplaat 
(mm)

Steekmaat
(mm)

Fundatie (mm)
Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte Hoogte Breedte

3.5 89 129 400 80 500 65x75 271 200 800 400 ***

4 89 134 500 90 500 70x70 271 200 700 400 ***

5 89 147 500 92 500 80x90 400 300 800 500 ***

7 89 171 500 110 500 100x90 400 300 900 500 ***

9 89 194 600 125 500 120x130 400 300 1300 700 ***

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

CityQuartz, een koud gerolde stalen rond conische decoratieve lichtmast met 16 ribben en een voetplaat.

7m

5m

3m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Grondstuk
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte

Artikel
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

3 60 114 800 400 85 600 55x83 115645

*3.5 60 114 800 400 85 600 55x83 115660

*4 60 114 800 400 85 600 55x83 115668

5 60 114 800 400 85 600 55x83 115676

5 60 114 800 400 85 600 55x87 115684

6 60 120 1100 400 85 600 61x83 115699

7 60 150 1200 500 100 500 91x98 115707

8 60 150 1400 500 100 500 91x98 115715

9 60 150 1500 500 100 500 91x98 115723

10 60 180 1600 600 130 500 121x98 115738

12 76 200 2000 600 130 500 140x98 115746

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Baltic, een aluminium rond conische lichtmast met een grondstuk.

9m

5m

3m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Deur Maten (mm)
Interne 
Ruimte 

Voetplaat 
(mm)

Steekmaat
(mm)

Fundatie (mm)
Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte Hoogte Breedte

4 60 150 500 95 500 77x95 400 300 800 500 ***

4.5 60 150 500 95 500 77x95 400 300 800 500 ***

5 60 150 500 95 500 77x95 400 300 800 500 ***

6 60 150 500 95 500 77x95 400 300 800 500 ***

7 60 150 500 95 500 77x95 400 300 800 500 ***

8 60 150 500 95 500 77x95 400 300 800 500 ***

9 60 150 500 95 500 77x95 400 300 800 500 ***

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Vesta, een aluminium rond conische lichtmast met een voetplaat.

9m

6m

4m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Deur Maten (mm)
Interne 
Ruimte 

Voetplaat 
(mm)

Steekmaat
(mm)

Fundatie (mm)
Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte Hoogte Breedte

4 75 150 500 115 500 110x130 400 300 800 500 ***

5 75 150 500 115 500 110x130 400 300 800 500 ***

6 75 150 500 115 500 110x130 400 300 800 500 ***

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order. 

Symbio, vloeiend verlopende aluminium mast uit twee samengeperste delen.

6m

5m

4m
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Idyline
Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Uithouder-
lengte
(mm)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Deur Maten (mm)
Interne 
Ruimte 

Voetplaat 
(mm)

Steekmaat
(mm) Lengte Breedte Hoogte

c0 - 01 5 0 60 140 400 75 500 70x75 270 200

c0 - 02 6 0.5 60 140 400 75 500 70x75 270 200

c0 - 03 8.5 2.3 60 180 500 100 500 110x100 400 300

c5 - 01 5 0.9 60 140 400 75 500 70x75 270 200

c5 - 02 7 1.1 60 180 500 100 500 110x100 400 300

c5 - 03 7.8 1.5 60 180 500 100 500 110x100 400 300

c5 - 04 8.6 1.6 60 180 500 100 500 110x100 400 300

c0 - 01 4.8 1.4 60 140 400 75 500 70x75 270 200

c0 - 02 5.8 1.6 60 140 400 75 500 70x75 270 200

c10 - 03 7.8 0.7 60 180 500 100 500 110x100 400 300

s0 - 01 5 0 60 140 400 75 500 70x75 270 200

s0 - 02 6 0 60 140 400 75 500 70x75 270 200

s0 - 03 8 0 60 180 500 100 500 110x100 400 300

s0 - 04 9 0 60 180 500 100 500 110x100 400 300

s5 - 01 5 0 60 140 400 75 500 70x75 270 200

s5 - 02 7.8 1.4 60 180 500 100 500 110x100 400 300

s5 - 03 9 1.3 60 180 500 100 500 110x100 400 300

s10 - 01 5 1.2 60 140 400 75 500 70x75 270 200

s10 - 02 8 1.2 60 180 500 100 500 110x100 400 300

s10 - 03 8.6 2.7 60 180 500 100 500 110x100 400 300

Idyline, een exclusief concept waarbij met standaard elementen een specifiek ontwerp kan worden gemaakt.

9  Seperate Eliments.

489 Unique Combinations.

All inspired by nature.

9m

7m

5m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Hoogte 
staal 
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte 

Voetplaat 
(mm)

Steekmaat
(mm)

Grondstuk
(mm)

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

4 140 140 1300 400 85 500 100x85 270 200 800 ***

5 140 140 1300 400 85 500 100x85 270 200 800 ***

6 140 140 1300 400 85 500 100x85 270 200 1000 ***

6 168 168 1400 400 85 500 115x85 270 200 1000 ***

7 168 168 1400 400 85 500 115x85 400 300 1200 ***

8 193 193 1400 400 85 500 130x85 400 300 1200 ***

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order.

Inari, een houten cylindrische lichtmast met grondstuk of voetplaat.

8m

6m

4m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Hoogte 
staal 
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte 

Voetplaat 
(mm)

Steekmaat
(mm)

Grondstuk
(mm)

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

4 140 140 1400 400 85 500 100x85 270 200 800 ***

5 140 140 1400 400 85 500 100x85 270 200 800 ***

6 160 160 1400 400 85 500 100x85 270 200 800 ***

7 160 160 1400 400 85 500 100x85 400 300 1200 ***

8 180 180 1400 400 85 500 100x85 400 300 1200 ***

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order.

8m

6m

4m

Ruka, een houten vierkante lichtmast met grondstuk of voetplaat.
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Hoogte 
staal 
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte 

Voetplaat 
(mm)

Steekmaat
(mm)

Grondstuk
(mm)

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

4 90 140 1300 400 85 500 100x85 270 200 600 ***

5 90 140 1300 400 85 500 100x85 270 200 600 ***

6 90 140 1300 400 85 500 100x85 270 200 600 ***

5 100 168 1400 400 85 500 115x85 270 200 600 ***

6 100 168 1400 400 85 500 115x85 270 200 600 ***

7 100 193 1400 400 85 500 130x85 400 300 1000 ***

8 100 193 1400 400 85 500 130x85 400 300 1000 ***

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order.

Pallas, een houten rond conische lichtmast met grondstuk of voetplaat.

8m

6m

4m

8m

6m

4m
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Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Hoogte 
staal 
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte 

Voetplaat 
(mm)

Steekmaat
(mm)

Grondstuk
(mm)

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

4 80 140 1400 400 85 500 100x85 270 200 800 ***

5 120 160 1400 400 85 500 100x85 270 200 800 ***

6 120 160 1400 400 85 500 100x85 270 200 1200 ***

7 120 180 1400 400 85 500 100x85 400 300 1200 ***

8 120 180 1400 400 85 500 100x85 400 300 1200 ***

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order.

8m

6m

4m

Koli, een houten vierkant conische lichtmast met grondstuk of voetplaat.



Lichtpunt 
Hoogte

(m)

Top
(mm)

Basis
(mm)

Hoogte 
staal 
(mm)

Deur maten (mm)
Interne 
Ruimte 

Voetplaat 
(mm)

Steekmaat
(mm)

Grondstuk
(mm)

Tekening 
Nummer

 Lengte Breedte Hoogte

6 100 168 1400 400 85 500 115x85 270 200 600 ***

7 100 193 1400 400 85 500 130x85 400 300 1000 ***

8 100 193 1400 400 85 500 130x85 400 300 1000 ***

* Dit is een voorraad artikel. Alle andere producten worden geproduceerd op order.

Karisto, rond conische houten mast met stalen elementen. Met grondstuk of voetplaat.

8m

7m

6m
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Telecom...
In de telecom markt is snelle installatie van groot belang. 
Daarom heeft Valmont niet alleen de juiste producten voor uw 
telecom mast, maar ook de accessoires voor uw monopole 
of vakwerkmast. Valmont kan u ook helpen voor een zeer 
snelle installatieperiode door middel van een aangepaste 
fundering in plaats van traditionele betonnen fundaties.

Valmont Telecom en Industrie...

Schijnwerper Masten...
Op luchthavens, parkeerterreinen en andere plaatsen waar 
goed overzicht vereist is, worden masten met een hoogte van 
tientallen meters geplaatst. Door de hoge stijfheid van een 
stalen mast, zijn de mogelijkheden haast onbeperkt. Voor de 
meest uiteenlopende toepassingen levert Valmont masten met 
toegang via de binnenkant, klimladders aan de buitenzijde, 
met of zonder platform en met een veelheid aan accessoires 
en mogelijke vormgeving. De Mobile Crown laat met behulp 
van geleidingskabels het verlichtingssysteem zakken om 
eenvoudig onderhoud en vervanging uit te kunnen voeren.  

High masts zijn als ZEP te leveren. Met een Zero Emision 
Pole past u een Co2 neutraal product toe. De Valmont 
schijnwerper masten voldoen aan de CE-eisen en kunnen 
geleverd worden in diverse kleuren, zowel in natlak of 
poedercoat. Voor specifieke eisen voor uw project staan de 
engineers van Valmont voor u klaar.

Cameramasten..
Een cameramast moet meestal voldoen aan de allerhoogste 
eisen. Stijfheid en uitbuiging zijn van groot belang om 
een goed beeld op de camera te krijgen. Masten kunnen 
zowel in vaste als in kantelbare uitvoering worden geleverd.
Voetplaat of met grondstuk of speciale bevestiging alles is 
bespreekbaar.

Voor veel situaties wordt nauw samengewerkt met de system-
integrator zodat de, veelal strakke, planning gehaald wordt. 
Samenwerking die kan gaan tot het verticaal opleveren van 
de masten zodat de uitvoerder alleen nog maar hoeft te 
monteren en aan te sluiten.

Kantelbare Masten... 
Masten kunnen ook in kantelbare uitvoering geleverd worden. 
Niet in alle situaties is het mogelijk om met een hoogwerker 
bij de apparatuur te komen om een storing te verhelpen of 
preventief onderhoud te plegen. In zulke gevallen biedt de 
kantelbare mast van Valmont de uitkomst. Valmont biedt u 
altijd het juiste product voor uw specifieke toepassing.

Of het nu rechtstreeks in de grond is of op een gebouw, Valmont 
biedt u in iedere omstandigheid een passende oplossing.

Neerlaatbare Systemen...
Met meer dan 60 jaar ervaring weet Valmont dat de 
beschikbaarheid van communicatie, verlichting en toezicht 
een steeds belangrijkere rol speelt in onze samenleving. 
Om deze beschikbaarheid te garanderen moet regelmatig 
onderhoud gepleegd worden. Valmont heeft neerlaatbare 
systemen ontwikkeld om dit onderhoud snel en tegen 
acceptabele kosten te kunnen uitvoeren. Met een neerlaatbaar 
systeem is geen hoogwerker noodzakelijk wat tijd en
kosten bespaart.
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Verkeer Regel Installatie (VRI)...
Het verkeer is dynamisch, groeit continue en vraagt om 
intensieve monitoring. Het regelen van het verkeer op 
knooppunten wordt al decennia lang gedaan door VRI’s 
gemonteerd op Valmont- masten. De ruime ervaring heeft 
een schat aan engineeringskennis en productie informatie 
opgeleverd en daar plukt u als Valmont relatie de vruchten 
van. 

Valmont kan uw partner zijn voor onder andere onderstaande 
masten in uw VRI vraagstuk. Ervaring en kennis van;

• Zweepmasten
• Portalen
• Uni-masten
• Bewegwijzering
• Combinatiemasten

Vanaf de tekentafel tot en met de oplevering begeleidt 
Valmont u met ervaring en kennis. Valmont medewerkers 
engineeren de gewenste masten, produceren en, waar 
wenselijk, worden de masten ook op locatie geplaatst. Een 
nauwe samenwerking voor het beste resultaat.

Bovenleidings Masten... 
Ook voor tram, trein, trolley en verlichting worden 
bovenleidings - en afspanmasten ontwikkeld en geproduceerd 
door Valmont. In veel situaties worden masten op basis van 
een ontwerp door een architect of ontwerpbureau vertaald 
door Valmont naar masten die voldoen aan de specifieke 
eisen. Door de grote krachten die aan deze masten komen te 
hangen is het ontwikkelen van deze masten specialistisch werk. 

Steeds vaker is ruimte in de stad een probleem. Speciaal 
hiervoor  heeft Valmont de gepatenteerde Mulit-Layer mast 
ontwikkeld. Een slanke mast die grote krachten kan dragen 
in conische uitvoering. Een aantal steden in Europa maakt al 
gebruik van deze Multi-Layer mast zoals Amsterdam, Parijs 
en Mont-Pellier.

Bewegwijzering...
Al ruim 40 jaar levert Valmont de beroemde ‘ANWB’ masten 
herkaanbaar aan de blauwe slinger en de specifieke 
pijlbakken. Ook de BOD masten met de blauw/witte borden  
op rijkswegen en provinciewegen komen uit de fabriek van 
Valmont.

De kennis en ervaring van deze langlopende relatie 
tussen de ANWB en Valmont is voor u toegankelijk. Van 
fundatieberekening tot plaatsing Valmont is u graag 
van dienst om u te helpen met de realisering van uw 
bewegwijzeringsplan.

Verkeers Monitoring... 
Om een goede doorstroom van het verkeer te waarborgen 
worden steeds meer camera’s geplaatst langs (snel)wegen. 
Deze camera’s kunnen op een mast geplaatst worden 
maar ook op camerasteunen voor portalen of kunstwerken. 
De speciale eisen die gesteld worden aan berekening of 
plaatsing worden door Valmont verwerkt in hun producten.

Voor iedere toepassing heeft Valmont een oplossing.

Radar Masten...
Valmont is de specialist van masten en constructies voor 
vaarwegen. Bij de veiligheid op onze binnenwateren speelt 
radar een steeds grotere rol. Valmont levert radarmasten met 
of zonder bordes voor onderhoud van de radar apparatuur. 
Tevens verzorgen wij de fundatie en de eventuele plaatsing. 

Valmont Verkeer...

NEN-EN 1990 (EUROCODE)...
De NEN-EN 1990 is van toepassing op alle masten en constructies voor verkeerstoespassingen, paaltop lichtmasten boven 
de 20 meter en uithouder lichtmasten boven 18mtr, camera masten en aanverwante andere constructies. Sterkte technisch 
voldoen deze allen aan deze EUROCODE (NEN-EN 1990). 

NEN-EN 1090 ...
Vanaf medio 2014 vallen bij Valmont alle constructiedelen met lastdragende eigenschappen, zoals VRI en aanverwante 
constructies, die in de hoofdberekening worden meegenomen als lastdragend, tevens onder de NEN-EN 1090 norm. Deze 
constructiedelen zijn voorzien van een CE-markering. Met de NEN-EN 1090 en NEN-EN 1990 wordt zo een sluitende 
normering verkregen voor het ontwerp, de berekening, de uitvoering en de levering van dragende stalen en aluminium 
constructies.
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Valmont Verkeer...

Valmont Verkeer...
DRIS, DRIP en PRIS masten van 
Valmont zorgen ervoor dat u als 
reiziger op de juiste plaats komt 
en ook nog binnen de gewenste 
tijd. Informatie over reistijden, 
begaanbaarheid van wegen en 
vertrektijden van openbaar vervoer 
alles is tegenwoordig beschikbaar 
op de verschillende dynamische 
borden. Valmont heeft voor al deze 
toepassingen specifieke masten en 
constructies. De masten voldoen 
aan de CE-eisen en kunnen 
geleverd worden in verschillende 
maten en kleuren.

PRIS Producten... 
Parkeren in steden is een groot probleem. Om dit  sneller 
en efficiënter te laten verlopen worden bezoekers door een 
PRIS-systemen begeleid naar een parkeerlocatie. Omdat 
deze systemen in het stedelijk gebied worden toegepast is 
er niet altijd voldoende ruimte voor een mast. Voor deze 
situaties heeft Valmont beugels en andere hulpmiddelen om 
de PRIS te bevestigen.

Valmont levert masten en constructies om deze PRIS systemen 
op de juiste plek te plaatsen zodat ze goed zichtbaar zijn 
voor weggebruikers.

DRIS Producten... 
DRIS is een systeem dat dynamische reisinformatie op haltes 
en stations biedt aan de reizigers. In steeds meer steden 
verschijnen deze systemen. Daarnaast komen deze DRIS 
systemen ook steeds meer voor op regionale buslijnen. 

Valmont is partner met verschillende leveranciers en 
integrators van deze systemen en ontwikkelt voor en met 
onze partners masten die voldoen aan de eisen, zowel 
technisch als esthetisch. De productie tot en met het plaatsen 
van deze speciale masten neemt Valmont desgewenst voor 
haar rekening.

DRIP Producten... 
Kleine tot zeer grote 
panelen langs snelwegen 
en provinciewegen worden 
gedragen door producten van 
Valmont. Of het nu gaat om 
een standaardproduct of een 
product dat speciaal voor 
uw project ontwikkeld wordt, 
Valmont heeft de ervaring 
om uw DRIP-project tot een 
succes te maken. Valmont kan 
als projectpartner meedenken 
van concept tot en met het 
uiteindelijke plaatsen van de 
masten, Valmont ontzorgt U!
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Design...
Valmont heeft 3 ontwerpers in dienst die dagelijks bezig zijn 
met de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook u als klant 
van Valmont heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van 
deze creatievelingen. 

Heeft u een geweldig idee voor een mooie decoratieve 
mast of heeft u een project waarin creatief meegedacht moet 
worden over de invulling daarvan dan bent u bij Valmont op 
het juiste adres. Er zijn mogelijkheden voor drie dimensionale 
tekeningen of  een rendering met actuele foto´s. Maak een 
afspraak met onze designers en zij zullen u verbazen wat er 
allemaal mogelijk is.

Engineering...
Het ontwerpen en berekenen van masten en constructies is 
bij de afdeling Engineering van Valmont dagelijks werk. De 
afdeling is actief op het gebied van verkoopondersteuning, 
werkordervoorbereiding en productie- en capaciteitsplanning. 
Alle aanvragen worden door het engineeringsteam 
ontworpen en berekend volgens de geldende normen, 
waaronder de EN-40, NEN 6702 en de Eurocode.

Tekeningen en constructieberekeningen worden gemaakt met 
ultramoderne software. Daarnaast heeft Valmont een eigen 
calculatie software pakket ontwikkeld dat uniek is in onze 
branche. Kwalitatief hoogstaande producten die voldoen 
aan alle normen zijn het resultaat. Ook CAD-tekeningen 
of Solidworks 3D tekeningen van uw projecten worden 
gemaakt indien uw project dat wenst.

Installatie...
Steeds vaker monteert en installeert Valmont speciale masten en constructies op locatie. Dit zijn dan producten die kennis en 
kunde vragen van specialisten om de mast snel en vakkundig in elkaar te zetten en te plaatsen op de juiste plaats. U moet 
dan denken aan plaatsen van grote masten op fundaties, vakwerkmasten, DRIP en DRIS masten, trillen van fundatiebuizen, 
sonderingen en decoratieve producten. Valmont kan u ontzorgen en wil graag met u meedenken voor de beste oplossing. 

VCA Gecertificeerd bedrijf...
Vanaf 2014 is Valmont Nederland B.V. VCA  gecertificeerd bedrijf.

Valmont Services...

Projectadvies...
Valmont Services kan u desgewenst met raad en daad bijstaan 
voor advisering op het gebied van productontwikkeling van 
de mast/constructie in combinatie met uw product(en);

•Efficiënte bevestiging tussen mast/constructie en uw product(en)
•Product specifieke eisen t.a.v. de functionaliteit
•Onderhoud

Ook op het gebied van plaatsing van speciaalconstructies/-
masten (DRIP / DRIS/ hoge verlichtingsmasten/etc.) zijn wij 
u graag van dienst.

•Schouwen op locatie om gezamenlijk de meest efficiënte  
  plaatsingswijze vast te stellen
•Fundatieadvies met rapportage
•Aanbrengen van fundaties
•Plaatsen van de constructies
•Projectmanagement

Turn Key...
De masten die Valmont ontwikkelt en produceert vormen een onderdeel van een totaal project. Valmont heeft ruime ervaring 
met het ‘van tekentafel tot oplevering’ traject. Advisering bij het voortraject over materiaalkeuze tot en met het uiteindelijke 
plaatsen van de mast. Project management, ontwerpen van maatwerk, calculeren, projectleiding, voor al deze disciplines 
kunt u bij Valmont terecht.

Daag het team van Valmont Services eens uit om met u de 
meest efficiënte oplossing te bedenken voor uw project!

V GM

C HECKLIST

A ANNEMERS 

67



Hout

Staal

Aluminium

InoxComposites

Beton

Mixity.... 
Door gebruik te maken van de meest geschikte materialen voor uw ontwerp in hout, staal, aluminium, RVS of combinaties 
hiervan, en een intern gediversificeerd productieapparaat, kunnen wij u projectgericht maatwerk aanbieden.

Het mixen van vaardigheden als brandstof voor innovatie...
Valmont heeft intern een team geformeerd van hoog gekwalificeerde personen om er voor 
te zorgen dat de benodigde tools aanwezig zijn om van uw project realiteit te kunnen 
maken. Ons team staat voor u klaar... Van schets tot concept, van productie tot installatie,

Valmont heeft het juiste team voor uw project.

Materiaal maakt het verschil…
Ieder materiaal heeft zijn eigen eigenschappen en 
karakteristieke uitstraling. Staal staat bekend om zijn sterkte 
en duurzaamheid. Aluminium is licht van gewicht en makkelijk 
te vormen. Hout is warm, natuurlijk en zeer milieuvriendelijk.

Deze materialen kunnen gecombineerd worden om zowel 
aan strenge eisen te voldoen maar ook puur vanwege de 
esthetische wensen. Ongeacht de reden, Mixity geeft u de 
mogelijkheid om uw project uniek te maken.

Producten mixen om een sfeer te creëren...
Valmont biedt u een breed scala aan producten. Ieder met 
een unieke vormgeving. Met deze producten kunt u ‘mixen 
en matchen’ om precies de juiste  sfeer te creëren die u voor 
ogen heeft.

Het volledige Valmont producten portfolio geeft uw creativiteit 
alle ruimte. Mixity maakt het mogelijk:

*

*

Een meer technisch of “ industrieel” ontwerp en uitstraling 
voor ruimten, vrij van belemmeringen. Een meer organisch 
ontwerp voor leefruimten, wat strakker en eenvoudiger 
voor doorgaande wegen. Variërende materialen in diverse 
gebruiksruimten om sfeer aan te brengen en afstand te nemen 
van monotone uniformiteit. 

Valmont Initiatieven...

Ofwel u kiest voor één samenhangende lijn van masten. 
Van masten voor openbare verlichting voor wegen, 
voetgangers tot signaalmasten en muuruithouders. 

Of u kiest voor gestandaardiseerde design producten en 
mixt deze verschillende stijlen en materialen. Voor ieder 
specifiek deel van uw buitenruimte, een unieke uitstraling.
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Valmont Customization...

Den Helder, Mixity bij uitstek... Als producent van 
lichtmasten in staal, hout en aluminium weet Valmont als 
geen ander materialen te combineren in één project. West8 
Urban Design & Landscape Architecture was bekend met de 
vele mogelijkheden van Valmont. In Den Helder staan nu 
masten met elementen in aluminium, beton, hout en staal. 
Een perfect staaltje van Mixity......

Julianaburg, niet voor niets heeft deze brug al vele 
architectonische prijzen gewonnen. De architect had het 
idee om in dit project specifieke lichtmasten toe te passen in 
de kleur “Zaans Wit”. De masten accentueren de vorm van 
de brug. Met als resultaat een lichtmast met drie radiussen 
die deze speciale gebogen vorm creëert. 

 Den Helder Mast
 Den Helder, NL
 Staal, Hout, Alu, Concrete

 Julinaburg Bridge
 Julinaburg, NL
 Staal
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