PARKERINGSHUS

VI VISAR VÄGEN

MED TYDLIGA SYMBOLER SÅ HITTAR MAN RÄTT
Markeringar inne i parkeringshus gäller inte
bara för uppmärkning av parkeringsplatser
utan även för trafikledningssymboler, skyltar
och ljussättningar. Cleanosol har genom åren
byggt upp en avsevärd erfarenhet av denna
typ av projekt.
Cleanosol kan ge dig som beställare råd redan
under projektfasen både vad gäller utformning och materialval. Våra kunniga och erfarna
medarbetare genomför projekten i samråd
med er kontaktperson.
Cleanosols storlek och täckning av hela Sverige
gör att vi är en perfekt samarbetspartner för
just denna typ av projekt som också har behov
av löpande underhåll.

RÄTT RESURSER FÖR DIG
Våra kunder är allt från Luftfartsverket, kommuner, fastighetsbolag, entreprenörer till
bostadsrättsföreningar. Projektens storlek kan
variera från några dagar till flera månader.
Större projekt kräver dels rätt handläggningskompetens och dels rätt maskin. Cleanosol
har erfarenheten samt de maskiner som behövs.
Cleanosol har egen produktion och arbetar
dessutom med forskning och utveckling vad
gäller material för olika sorters beläggningar.
Både material, markeringar och symbolers
utformning är framtaget enligt gällande föreskrifter, lagar och förordningar.

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.

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.

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.

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.

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

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

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