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VARNINGSTÄLT SOM BÅDE HÖRS OCH
SYNS!
PaceTell har en blinkande röd uppmaning om att sakta ner. Dessutom är
den försedd med en siren som uppmärksammar både vägarbetaren och
trafikanten.

SOMMARERBJUDANDE!
Du kan både köpa och hyra PaceTell. Och just nu till ett bra erbjudande!
TILL ERBJUDANDET

PRODUKTNYHET – FLEXCORNER FÖR DELTABLOC 65S
Flexcorner möjliggör en säker och flexibel anslutning mellan DB 65S barriärelement.
Den gör det möjligt att installera blocken med vinklar mellan 180° och 90°.
Lösningen fungerar särskilt som skydd för småskaliga byggarbetsplatser i
stadsområden. Flexcorner är en tredelad lösning som består av två stycken kåpor
och ett kopplingsrör.

Kontakta din säljare för mer information:
telefon: 0221‐297 00, mejl: order@saferoad.se

LÄS OM VÅRA DELTABLOC

DELTABLOC 80 MED BULLERSKÄRM SAFESOUND KLARADE
KROCKTEST!
Vi är väldigt glada att kunna meddela att DELTABLOC 80 med Safesound
bullerskärm har genomgått och klarat krocktesterna T3 och N2 på ackrediterat
institut med strålande resultat!
Arbetsbredd i T3 är W2 och i N2 W3. SafeSound är den säkraste och mest
ljudabsorberande barriär med bullerskärm på marknaden! Godkänd för både
temporär och permanent användning.

LÄS OM SAFESOUND

NY PRODUKT – SAFELINE R H2 W4.
Saferoad RRS välkomnar nu en ny viktig produkt i vår Safeline R familj,
högkapacitetsräcket Safeline R H2 W4.
Låga högkapacitetsräcken är kostnadseffektiva där de är möjliga att använda. Som
till exempel förlängningar vid broräcken, före och efter broräcken etc.
LÄS MER OM SAFELINE R H2 W4

VAR RÄDD OM OSS SOM ARBETAR PÅ VÄGEN
På vägarna i sommar pågår många vägarbeten som kommer att göra framtidens
resor smidigare och tryggare. Låt oss hjälpas åt att även göra vägarbetet säkrare.
När du passerar ett vägarbete:
∙ Håll rekommenderad hastighet
∙ Var uppmärksam
∙ Kör försiktigt
Det ökar säkerheten för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägen.
Du kommer fram till ditt mål och våra medarbetare som arbetar på vägen kommer
hem säkert efter jobbet.
På Trafikverkets hemsida hittar du alla aktuella vägarbeten i sommar.
Have a safe journey!
TILL TRAFIKVERKET

LÄS OM VÅRA VAKT OCH LOTSTJÄNSTER

Följ oss på sociala medier!

Välkommen att kontakta oss!

På Facebook, Linkedin och Instagram
delar vi med oss av vår arbetsdag på

Har du frågor kring våra produkter eller
vill ha rådgivning, tveka inte att

Saferoad. Vi berättar även om nyheter
och sånt som är bra att veta i
allmänhet.
Senaste tiden har vi fått fler följare i alla
kanaler, vilket är jätteroligt!
Följ oss gärna du också:

kontakta våra medarbetare på
respektive affärsområde:
• Vägservice
• Belysning
• Skylt & Teknik
• Räcke
KONTAKTA OSS

Saferoad på Facebook >
Saferoad på LinkedIn >
Saferoad på Instagram >
Rekommenderar du Saferoad?

Hjälp oss bli bättre genom att svara på en fråga.
På en skala mellan 0 och 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera
Saferoad Sverige till kollegor i branschen?

Saferoad Sverige AB
Volvogatan 2, 731 36 KÖPING
T: +46 (0)221297 00
Mail: order@saferoad.se

Klicka här för att avregistrera din adress

Verktyg för nyhetsbrev, undersökningar och event

