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Om Pekumas Plastpollare

 · Våra plastpollare tillvekas i svart eller vitt. 
· De används främst för att markera avsmalningar eller 
 andra hinder i vägområdet. 
· Kan förses med tecken för synskadade. Se mer 
 info nedan.
· Monteras i standardfundament på ett par minuter.
·	 Levereras	komplett	med	reflexer	enligt	önskemål.
· Kan monteras på våra vikbara Springy fästen för att 
 tåla lättare påkörningar.
·	 Plasten	är	maximalt	skyddad	mot	värme	och	solljus, 
 vilket gör den lämplig för materialåtervinning.

Tecken för synskadade

Tillsammans med Hässleholms kommun och SRF i 
Hässleholm har vi tagit fram tecken för synskadade som 
kan	placeras	på	våra	pollare.	Med	hjälp	av	dessa	kan	man	
som synskadad få reda på:

· Om man passerar en gångpassage eller ett 
 övergångsställe.
· Riktningen på övergångsstället eller gångpassagen.
· Vilken sida om pollaren man skall gå på.
· Hur många körfält man skall passera.
·	 Om	det	finns	en	refug	i	mitten	av	vägen.

Vi använder oss av tre olika symboler samt en skylt. 

Pil: Monteras på sidan av kulan och visar vilken riktning 
övergångstället/gångpassagen har samt på vilken sida 
om pollaren man skall gå. Pilen sätts alltid på samma 
sida av pollaren som övergångstället. Riktningspilen är ett 
komplement	till	obevakade	övergångsställen.	Och	får	ej	
ses som en ersättare till bevakade övegångsställen.

Körfälts- samt refug symbol: Sätts på ”trottoarsidan” 
av pollaren och i den ordning som de passeras  när man 
går över vägen.

Skylt med braille samt relief: Med information om 
du	befinner	dig	vid	ett	övergångsställe	eller	vid	en	gång-
passage.

Symbolerna tillverkas i 2mm rostfritt stål vilket gör 
tecknen så pass taktila att de även kan kännas med 
handskar på. Vita tecken monteras på svart pollare och 
svarta	tecken	på	vit	pollare	för	maximal	kontrast.

Synskadade	kan	även	hjälpas	av	att	man	sätter	fyra 
pollare	vid	övergångstället,	eftersom	de	vita	pollarna
i kontrast mot den mörka asfalten utgör en ”portal” som  
synskadade	med	synrester	kan	följa.

Vi hoppas att vi på detta sätt kan bidra till att underlätta 
för synskadade i samhället.

Tecken för synskadade



Enkel montering

Pollaren monteras på ett standard 60mm stolprör.

1.	 Plocka	bort	skruvar,	styrring	och	styrhatt.
2.	 Montera	röret	i	rätt	höjd.	Kapa	vid	behov.
3. Trä på styrringen på röret.
4. Trä på styrhatten. Hammare kan behövas.
5. Montera pollaren.
6. Montera skruvarna så att pollaren står lodrät

Tänk på att

·	 Om	pollaren	skall	monteras	i	en	hårdgjord	yta	kan 
 ett galvat rörfundament användas.
·	 Om	pollaren	skall	monteras	i	exempelvis	jord	eller	gräs, 
 bör ett betongfundament användas.
· Pollaren kan monteras med genomgående stolprör. 
	 I	detta	fall	används	ej	styrhatten.
·	 Pollaren	kan	monteras	på	vårt	vikbara	fäste	Springy, 
 den återgår då till sitt ursprungliga läge vid en eventuell 
 påkörning. Smart va!
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