
OFFENTLIGA MILJÖER

VI VISAR VÄGEN



Människor med nedsatt syn har helt andra be
hov och krav. Behov som kräver extra hänsyn 
när man projekterar offentliga miljöer. 

TacPad® och TacGuide® är tillverkat i termo
plast och designat så att höjdskillnader på  
underlaget utjämnas, samtidigt som både  
textur och ljud optimerar kontrasten till de  
anliggande ytorna. Bägge produkterna till
godoser de minimumkrav på 5 mm höjd för 
taktila markeringar.

Dessa produkter kan formas och anpassas 
till en säker miljö som skapar trygghet för de 
synskadade.

TACPAD® OCH TACGUIDE® MÖTER MÄNNISKOR MED NEDSATT SYN

MILJÖVÄNLIGA OCH MONTERINGSKLARA MODULER
TacPad® och TacGuide® tillverkas i monte
ringsklara moduler i termoplast med en steg
säker yta. De är speciellt anpassade till asfalt 
och betong, motståndskraftiga mot salt och 
UV.

Modulerna innehåller organiska och ljusäkta 
färgpigment, helt utan tungmetaller. Det 
markerade området är klart att användas 20 
minuter efter att våra experter är klara med 
monteringen.

ISO 9001-CERTIFIERAD PERSONAL FÄRDIGSTÄLLER DITT PROJEKT
1.  Med utgångspunkt från dina skisser, idéer 

eller projekt ger vi dig ett förslag. 
2. Vi tar fram en offert.
3.  Våra designers tar fram en skiss som du 

godkänner innan vi går vidare.
4.  Därefter tar vi fram färdiga produktions

ritningarna.
5.  De enskilda delarna produceras på vår 

ITstyrda produktionsanläggning.
6.  Applicering. Våra skickliga med arbetare 

slutför projektet på plats.

TacPad
Mönster: Höjd 5 mm
Material: Termoplast, helfärgad med hög 
friktion.
Modulstorlek: Monteringsklara moduler i 
flera storlekar.
Färger: Standardfärger i rött, vitt och beige.  
Specialfärg efter önskemål.

TacGuide
Räfflor: Höjd 5 mm; bredd: 30 mm; mellanrum 70 mm.
Material: Termoplast, helfärgad med hög friktion.
Modulstorlek: Monteringsklara moduler i flera 
storlekar.
Färger: Standardfärger i rött, vitt och beige. Special-
färg efter önskemål.



Miljöer som flygplatser och terminaler ställer 
stora krav på tydliga och synliga markeringar 
och dess utformning. 

Cleanosol har kunnandet och erfarenheten 
samt produkterna för denna speciella miljö. 
Våra markeringar hjälper dig med logistiken 
och säkerheten.

FLYGPLATSER OCH TERMINALER KRÄVER TYDLIGA MARKERINGAR 

Vi har lösningarna till att tydliggöra gångstråk 
eller kontrastmarkeringar.

Premark® och Decomark® kan levereras i de 
flesta former vilket ger stora kreativa möjlig
heter. Det är dem du ska välja om du är ute  
efter unika lösningar som förverkligar dina idéer.

Vår långa erfarenhet av många olika sorters 
projekt är till din fördel. 

Våra experter tar gärna emot dina idéer.

SPECIALDESIGNADE LÖSNINGAR MED PREMARK® OCH DECOMARK®



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


