
CYKELBANOR  

VI VISAR VÄGEN



Cyklister är den grupp i trafiken som råkar ut 
för flest skador. Markeringar ökar trafiksäker-
heten. Cleanosol har en lång erfarenhet av att 
markera och synliggöra cykelbanor.

I många kommuner använder man sig idag av 
färgade ytor där cyklister är extra utsatta t ex 
i korsningar. Förutom traditionell termoplast 
och färg kan vi även erbjuda en ny vägmarke-
ringstyp i vårt produktsegment, Rollgrip®.

Rollgrip® ger en yta med lång hållbarhet och 
med hög friktion. Slitstyrkan, hårdheten och 
strukturen gör att den lämpar sig speciellt för 
områden i trafiken med hög belastning. Som 
cykelöverfarter i vägkorsningar eller stoppzoner 
framför övergångställen. Vilka ska urskilja 
sig både färg och friktionsmässigt för att öka 
trafiksäkerheten och minska olycksrisken för 
cyklisten.

SÄKRARE CYKELBANOR MED FÄRG OCH LED-MARK

ALTERNATIV TILL TRADITIONELL TERMOPLAST
Vi använder PlastiRoute® Rollgrip®, en 
2-komponents kallplast med kvartsfyllmedel 
i materialet som ger hög friktion under både 
vått och torrt väglag.

Rollgrip® är slitstarkt, med en livslängd fyra 
gånger längre än en tradi tionell termo plast.

Blå och röda färger är de mest använda, men 
det finns många färgvarianter som ger dig  
dekorativa möjligheter för just din idé.



Med LED-Mark får du en kompletterande mar-
kering, t ex på obelysta cykelbanor eller andra 
utsatta cykelstråk där du vill öka säkerheten. 
Tillfälliga monteringar kan vi också lösa, vilket 
vi bland annat gjort till Vätternrundan. 

LED-Mark ökar synbarheten i trafikmiljöer vid 
t ex mörka vägpartier, farliga kurvor och dålig 
sikt på grund av exempelvis dimma.

LED-MARK VISAR VÄGEN

LED-Mark är tunn, självladdande och utrustad 
med extremt hållbara batterier. Modulens 
komponenter gjuts in i ett vattentätt hölje som 
effektiv fuktspärr.

LED-Mark bländar INTE trafiken!

LED-MARK – ETT EFFEKTIVT LED-LJUS MED EGEN SOLCELL
Fakta om LED-Mark
• 2 000 timmars drifttid
• Endast 7 mm tjock
• Laddar vid solvinkel ned till 15 grader
• Intelligent laddning ned till -15 grader
• Enkel installation utan kablar
• Drift utan behov av extern energiförsörjning
• Design anpassad för vinterväghållning
• Temperatursensor som tillval
’• Intelligent batteriladdning
• Upp till fyra integrerade LED-dioder i färgerna vitt, gult, grönt. blått och rött.



CLEANOSOL VISAR VÄGEN

Cleanosol är idag Skandinaviens största aktör 
inom Vägmarkeringar. Vi har markerat vägen för 
trafikanter ända sedan 1948. Vi är kända för vårt 
nytänkande och har marknadens bästa produkt-
utveckling. Bra markering räddar liv.

Cleanosol har Nordens största och modernaste 
entreprenadflotta för vägmarkering. Vi marke-
rar vägar, flygfält, hamnar, parkeringar, bensin-
stationer, varuhus och byggmarknader. Ja, över-
allt där det finns trafik som behöver vägledas.

KREATIVA MÖJLIGHETER
Våra dekorativa markeringar öppnar upp en 
värld av möjligheter för den som vill använda sin 
kreativitet fullt ut. Med hög teknisk kompetens 
och stor precision i hantverket, ansvarar vi för 
det totala konceptet; från idé till applicering.

Dekorativa markeringar piggar upp trista ytor på 
innergårdar, skolor, lekplatser och offentliga  
utrymmen. Cleanosol har en mängd färger, 
beläggningar och ytmaterial som ger dig oanade 
möjligheter. Vi förverkligar din idé – oavsett hur 

vild och kreativ den är. Förvandla skolgården till 
en rolig lekplats eller branda parkeringen med 
företagets profil. Våra designers hjälper dig att 
göra asfalten till en levande miljö som gör ett 
starkt avtryck hos människor.

NY TEKNIK
Vi har i samarbete med både Tekniska forsk-
ningsenhet på Luleå Universitet och Fordons-
industrin tagit steget mot nya tekniska produk-
ter i form av Ledmarks som kan användas inom 
en rad områden samt Trafikräkning.

VÅRA KUNDER
Våra kunder finns främst inom Trafikverket, 
Kommuner och Entreprenörer. Men en stor del av 
våra tjänster och produkter tillhandahålls även 
fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, idrotts-
föreningar etc.

Cleanosol är miljöcertifierade enligt ISO 
14001:2000 kvalitetscertifierade enligt ISO 
9001:2000

Distrikt Nord
Gamla Grycksbovägen 46
791 38 Falun
Telefon 023-70 57 70
falun@cleanosol.se

Distrikt Väst
Marieholmsgatan 36
415 02 Göteborg
Telefon 031-707 35 90
gothenburg@cleanosol.se

Huvudkontor
Marieholmsgatan 36, 
415 02 Göteborg
Telefon 031-707 35 90
info@cleanosol.se
www.cleanosol.com

Distrikt Stockholm
Smärgelvägen 1
142 50 Skogås
Telefon 08-760 89 70
stockholm@cleanosol.se

Distrikt Syd
Näsbyholmsvägen 4
291 35 Kristianstad
Telefon 044-21 54 60
Kristianstad@cleanosol.se


