
GEGALVANISEERDE STAAL PALE EN STUTTE 

   
GEGALVANISEERDE STAALPALE 

WAT MAAK VAN SCHOOR DIE KWALITEIT VERSKAFFER VAN STAALPALE? 

 

Van Schoor se gegalvaniseerde staalpale word steeds op die ou, sterk manier vervaardig.  Daar is 

verskeie aspekte waarna gekyk moet word wanneer dit gaan oor die kwaliteit van staalpale.  ‘n Van 

Schoor produk is vir die koper wat kwaliteit verlang en wat verseker wil wees dat dit vir dekades 

goeie gebruik sal gee.  

 

BESKIKBAARHEID EN OMDRAAITYD 

Ons beskik oor voorraad van verskeie lengtes pale.  Ons lewer ook af in die 

Weskaap. 

Dit is dus vining verkrygbaar. 

 

KWALITEIT GALVANISERING 

Ons pale word na die beste galvaniseringsaanleg gestuur vir Hot Dip  

Galvanisering 

 

DOPPIES WAT OMKLINK 

Sommige vervaardigers maak slegs ‘n plat plaatjie vir reënbeskerming. 

Ons glo die doppie moet omklink vir die beste beskerming teen reën. 

 

BETROUBARE VERSKAFFER 

Koop by n verskaffer wat vertrou kan word en sy pryse word gestand gedoen. 

 

STUTPALE WAT GEVORM IS NA DIE RONDING VAN DIE PAAL 

Ons stutpale se vashegpunte is gebuig en gerond om te pas by die ronding van die 

pyppaal. 

Dit gee ‘n baie beter kontakpunt.  

 

DIKTE VAN DIE STAAL  

Die deursnee van die staal is slegs een aspek van dikte.  Dikte van die staalwand 

moet 2mm wees (1.6mm slegs op 48mm lengtes <2.4m).  

 

 

 



GEGALVANISEERDE STAAL PALE EN STUTTE 

   
Oppas vir goedkoop hardewarewinkel produkte. 

 

DWARSBALKIES 

Van Schoor pale het almal dwarsbalkies aan die onderkant. 

Dit verhoed diefstal van die pale terwyl die sement nog nat is. 

 

GOEIE SWEISWERK 

Geen kontrakteur wil sukkel met pale wat breek of knak nie. 

Koop pale by ‘n besigheid wat spesialiseer in staalwerk van  

hoogstaande gehalte 

 

 

GATE KORREK GEBOOR VOLGENS DIE DRAAD SE HOOGTES 

Die spasiëring van die gate moet reg wees sodat die drade 

Vining en korrek gespan kan word. 

Afwerking van die gaatjies is net so belangrik 

 

 

 

KUNDIGE ADVIES 

Daar is baie vangplekke en baie opsies ten opsigte van pale.  Die behoeftes van elke kliënt verskil. 

Praat met ‘n kundige by Van Schoor en vermy foute en maak seker dat die uiteindelike behoefte op 

‘n koste doeltreffende wyse bevredig word.  

 

ONTWERP en TEKENINGE 

Ons span kan ‘n ontwerp en kosteberaming doen vanaf ‘n   

eenvoudige skets van die klient. 

 

 

 

 

 

 


