
IXEA
Design : Michel Tortel
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IXEA PM

Bevestigings hoogte armatuur : 4m

Bevestiging armatuur : Geintregeerde leds

IXEA GM

Bevestigings hoogte armatuur : 4m, 5m, 6m en 7m.

Bevestiging armatuur : Geintregeerde leds

IXEA PM IXEA GM IXEA GM
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IXEA GM
Masthoogte :
6 m.

IXEA GM
Masthoogte :
6 m.

IXEA PM
Masthoogte :
4 m.



GHM beschikt over  een geweldige creatieve kracht ondersteund door unieke onderzoeks- en 
productiemiddelen. In het verleden heeft zij vele prestigieuze projecten gerealiseerd zoals de 

Wallace drinkwaterfonteinen, de verlichting van de Champs-Elysées, de brug Pont Alexandre III, de 
Guimard metro-ingangen en vele andere locaties wereldwijd. Vandaag de dag ontwerpt en verkoopt 

GHM in de eerste plaats eigentijdse oplossingen. 

Bank Aldus
Design : C.Planchais

Grachtenmast Amsterdam
Wallace 

drinkwaterfontein Ubris

GHM produceert een breed assortiment masten van gietijzer, staal en aluminium, 
in alle stijlen en voor alle doeleinden: eigentijdse of klassieke oplossingen, 
decoratieve of functionele toepassingen, en verlichting voor grote hoogtes zorgen 
voor een ruime keuze. De productontwerpen, die worden gevalideerd door 
middel van weerstandsimulaties, voldoen aan alle normen. Het brede assortiment 
verlichtingsarmaturen maakt het aanbod van GHM compleet.

Masten en armaturen

Straatmeubilair

Al meer dan 170 jaar ontwerpt en verkoopt GHM banken, afzetpalen, hekwerken, afvalbakken, plantenbakken en fonteinen, 
verkrijgbaar in zowel eigentijdse als klassieke stijl. 
De basiskwaliteit en het zorgvuldige ontwerp van de producten , die unaniem worden gewaardeerd door de gebruikers van de 
openbare ruimte, zorgen ervoor dat de functionaliteit op de lange termijn behouden blijft. 



Brabantsestraat 16 

3074 RS Rotterdam

T 010-4321132

F 010-4324148

E info@ghm-eclatec.nl

I www.ghm-eclatec.nl

IBAN NL93RABO0159582490

BTW  NL 850918066B01

Onderdeel van de GHM groep

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec BV. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstuck.
 Alle rechten voorbehouden

             Stabanken       Boomkorsetten    Banken

                              Fonteinen     Zuilen         Hekwerk

      Led verlichting  Houten lichtmasten

       Autonome verlichting   Lichtzuilen      Kiosken 

                   Boomroosters        Plantenbakken 

   Fietsrekken   Klassieke lichtmasten 

       Openbare verlichting Signalisatie
  

                            Terrein verlichting    Afzetpalen  

                                               Standbeelden / Kunst




