
Faro – Voor zowel
hedendaagse als
moderne omgevingen
Faro masten en uithouders

Met de Faro productenreeks heb je de vrijheid maatwerkinstallaties te realiseren,

zowel historisch als meer hedendaags geïnspireerd, die prachtig in stedelijke ruimten

passen. De traditionele stijl van deze productfamilie, met eenvoudige lineaire en

ingehouden interpretaties, is ontworpen om de sfeer in je omgevingen te verrijken.

De Faro-familie biedt verschillende uithouderconfiguraties waarmee je je complete

set op maat kunt maken en je armatuur naar eigen voorkeuren kunt aanpassen.

Voordelen
• Ontwerp geïnspireerd door historische thema's die het mogelijk maken de

omgeving waarvan zij deel uitmaken te accentueren of te versterken

• Compleet aanbod masten en uithouders

• Armaturen kunnen hangend of op masten gemonteerd worden

Kenmerken
• Uithouders zijn verkrijgbaar in drie lengtematen in uitvoeringen voor wand‑ en

mastmontage

• De Faro uitvoering voor opzetmontage is verkrijgbaar voor opzetarmaturen terwijl

de Faro uitvoering voor mastmontage is ontworpen voor de Faro uithouders

• Hoogtebereik masten van 3,5 m tot 5 m

Toepassing
• Stedelijke en architecturale gebieden

• Pleinen en parken

• Stadscentra
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Versions

FARO APPLIQUE POLE 4M70 FARO SINGLE ARM BRACKET S400 FARO SINGLE ARM BRACKET S700 FARO SINGLE ARM BRACKET S900

YHM702 FARO POLE 5M

Maatschets

Faro masten en uithouders
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Maatschets

Algemene informatie

Order Code Full Product Name Accessoirekleur

CE-

markering

Code

productfamilie

21659800 YHM700 PL-FLG 4700

90 BK PD-T 2x2xM8-430

Zwart - YHM700

21661100 YHM700 PL-FLG 4700

90 BK PD-T 2xM8-430

Zwart - YHM700

21660400 YHM700 PL-FLG 5500

90 BK PD-T 2x2xM8-430

Zwart - YHM700

21662800 YHM700 PL-FLG 5500

90 BK PD-T 2xM8-430

Zwart - YHM700

Order Code Full Product Name Accessoirekleur

CE-

markering

Code

productfamilie

21655000 JGP700 MBP/MBW 400

BK G1

- Ja JGP700

21656700 JGP700 MBP 700 BK G1 - Ja JGP700

21657400 JGP700 MBP 900 BK G1 - Ja JGP700

21667300 YHM702 PL-FLG 5000

60 BK PD-T

Zwart - YHM700

Faro masten en uithouders
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