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Om Saferoad

Saferoad Birsta AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag
med egen anläggning för varmförzinkning.
Vår tillverkning och vårt huvudkontor ﬁnns i Sundsvall.
Lokala försäljningskontor ﬁnns i Arboga och Borås.
Vi konstruerar, tillverkar, monterar och säljer väg- och broräcken,
brolager, övergångskonstruktioner, trappor, modulräcken
samt rörupphängningar.
Vår affärsidé är att ”vi ska täcka den svenska marknadens
behov av snabba och säkra leveranser, kringtjänster samt
förslag till lösningar inom dessa produktområden”.

Saferoad är en ledande leverantör av produkter och lösningar
för traﬁksäkerhet. Våra tre viktigaste affärsområden är
Infrastruktur, skyltar och vägmarkering. Vår verksamhet
innefattar många lösningar, som vägskyltar och tekniska
traﬁklösningar, vägmarkeringar, vägbelysning, vägräcken och
broräcken samt säkring av bergväggar och tunnlar.
Saferoad är även en ledande leverantör av marina system,
balkongsystem och väginstallationer. Säkerhet och formgivning
är avgörande aspekter på våra lösningar. Våra konstruktörer
har – i samarbete med externa experter – fungerat som drivkrafter bakom ett antal viktiga innovationer på marknaden.
Därigenom har vi uppfyllt de strikta kraven från såväl myndig
heter som marknad då det gäller traﬁksäkerhet, slitstyrka och
funktion.
Saferoad har som mål att bli det självklara valet för partner
till vägmyndigheter, grossister och större entreprenadföretag i
hela Europa.
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STARKT OCH BARNSÄKERTRÄCKE:

Med en LED -stjärnas ljus
Med Birstas nya gång- och cykelräcke, Birsta GC, har Birstaverken
tagit ett steg till för att nå fulländning när det gäller design, utan
att tumma på styrka och säkerhet.

Det ﬁnns tre olika fyllningar

och väljer du som kund stänkskydd kan du få detta upplyst av
LED-ljus i ﬂera olika färger.

Birsta GC är dessutom konstruerat för att kunna monteras på broar med
lutning, utan specialanpassning. Materialet är i maximalt sex meter längder för
att kunna monteras av två montörer. Räcket uppfyller mer än väl kraven på
styrka och barnsäkerhet.
Målning i önskad kulör kan erbjudas på den varmförzinkade konstruktionen av estetiska skäl och för ännu längre livslängd.

Flexibilitet och kundanpassning
Birsta GC har en design med runda former och ﬁnns i höjderna 1 200 mm och
1 400 mm. Räcket kan anpassas för olika infästningstyper både på bro och i mark.

Birsta GC har tagits fram i standardmått, men det ﬁnns en ﬂexibilitet i systemet
som gör att man kan kundanpassa räcket så att det följer beställarens önskemål.

Toppföljare och räckesände
Toppföljaren består av ett rör på 70 mm.
Räckesändarna går att få i två olika typer:

Typ 1 har en inåtgående böjning av toppföljaren.

Typ 2 har en kula av stål, med en diameter på 105 mm, på änden av röret.

Olika typer av fyllningar
Gång- och cykelräcket GC kan förses med ﬂera olika typer
av fyllningar. De vanligaste är följande:

Spjälgrind.

Varmförzinkning
Skyddsnät.

Ingen annan ytbehandling ger så varaktigt rostskydd till
så låg kostnad som varmförzinkning. En varmförzinkad
yta har en underhållsfri livslängd i normal stadsmiljö på
mer än 40 år. Därför använder Saferoad Birsta varmförzinkning till de ﬂesta av sina produkter.
Det ﬁnns många exempel på stålkonstruktioner som
är äldre än 60 år och fortfarande har ett gott rostskydd
tack vare att de är varmförzinkade. Eftersom stålet
doppas i smält zink får man ett fullgott rostskydd även

Ytterligare ett GC-räcke
Birstaverken tillverkar och marknadsför även en annan
typ av GC-räcke som heter Birsta 2P GC.

Belysning i broräcket

i trånga utrymmen och invändigt i rör. Vid vår anlägg-

Oavsett vilken typ av fyllning som du väljer till
räcket GC kan det förses med en integrerad belysning i toppföljaren. Det går att få såväl traditionell
lysrörsbelysning som energisnåla LED-lampor. En
annan variant för belysning som kan beställas är
belysningsstolpar som blir integrerade delar av
räcket.

ning för varmförzinkning är grytan 8,2 x 1,2 m och
2,2 m djup. Varmförzinkade produkter tål mekanisk
åverkan mycket bra och är dessutom självläkande, dvs
de ”reparerar” själv små skador igenom en galvanisk
process. Det rostar idag bort värden för 60 miljarder
kronor per år inom svensk industri. Det ﬁnns alltså
mycket pengar att spara genom varmförzinkning.

Säkerhet och kvalitet

Saferoad Birsta AB är ett verkstadsföretag som genom sin
innovationskraft utvecklats till ett av marknadens ledande inom
traﬁksäkerhet. Förutom Birsta GC har företaget tagit fram en
hel palett med produkter som har det gemensamt att de är
konstruerade med högsta kvalitetoch funktion.

Gå in på webbsidan!

På Saferoad Birstas webbsida: www.saferoadbirsta.se, kan du läsa mer om
företaget och våra produkter. Här ﬁnns även kontaktuppgifter,
nyheter och massor av produktbilder.

Saferoad Birsa AB
Box 30, 863 22 Sundsbruk
Tel. 060-52 72 00, Fax. 060-52 72 16
www.saferoadbirsta.se

