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Om JB Flexible

Modellprogram och tillbehör

*

Artikelnr.

Kantstolpe, för montering i fundament.

1600 mm

11-400075

Kantstolpe med fot, för montering i ett
grävt/slaget hål, Ø >150 mm. Foten låser
kantstolpen efter återfyllning.

1660 mm

11-400076

Kantstolpe, för montering i fundament.

1200 mm

11-400077

Kantstolpe med fot, för montering i ett
grävt/slaget hål, Ø >150 mm. Foten låser
kantstolpen efter återfyllning.

1260 mm

11-400078

Kantstolpe med tapp, för montering i
nedslaget 90 mm rör.

1350 mm

11-400079

Svart hylsa till kantstolpe, dubbelsidig
med vita reflexer. Utbytbar.

250 mm

11-400080

Svart hylsa till kantstolpe, dubbelsidig
med gula reflexer. Utbytbar.

250 mm

11-400081

Svart hylsa till kantstolpe, enkelsidig med
vita reflexer. Utbytbar.

250 mm

11-400082 (hö.)
11-400087 (vä.)

Svart hylsa till kantstolpe, enkelsidig med
gula reflexer. Utbytbar.

250 mm

11-400083 (hö.)
11-400088 (vä.)

Vingfundament till kantstolpe

11-400019

Plastfundament till kantstolpe 1350mm

11-400160

På samma sätt som en fast kantstolpe behöver justeras efter
påkörning, slag- eller plogskador behöver även JB-Flexible tillsyn
för att säkerställa att den inte hamnar i ett konstant vikt läge
under en längre tid.

11-400077

11-400076

11-400075

· CE-Certifierad 0402-CPR-SC0277-14 av SP (0402).
· Uppfyller Trafikverkets krav och är godkänd enligt
EN 12899-3:2007 av BASt (Bundesanstalt für
Straßenwesen).
· Framtagen för tuffa vägförhållanden.
· Tillverkad av återvinningsbar, slagtålig och
UV-stabiliserad plas av högsta kvalitet.
· Låg materialåtgång vid tillverkningen ger en
miljövänlig kantstolpe till ett bra pris.
· Unikt böjbar. Den tål slag, på- och överkörning
samt upprepad 90 graders böjning.*
· Enkel och snabb montering.
· Enkel att underhålla, lätt att byta skadade delar.

Längd

11-400079

Fördelar

Beskrivning

11-400078

JB-Flexible är en välkänd och populär kantstolpe med
många fördelar. Att välja JB-Flexible innebär att du inte
väljer vilken kantstolpe som helst. Det betyder att du tar
ansvar för framtiden på mer än ett sätt; både vad gäller
miljöpåverkan, underhåll samt ekonomiskt, både vid
installationen och framöver.

