
EKOLOGIK
Att tänka smart för en hållbar framtid

Trä – ett naturligt alternativ i
trafik-, park- och lekmiljöer



Pekumas Träpollare
– Ett miljövänligare alternativ tillverkat i framtidens material

Träets fördelar är många: Det är ett förnybart material med den lägsta 
energiförbrukningen och de lägsta koldioxidutsläppen jämfört med något 
annat tillverkningsmaterial. Trä är även lätt att återvinna.

Våra träpollare finns i två standardmodeller, med eller utan kula. Vi kan även 
tillverka dem helt enligt era önskemål om form och höjd, max 1400 mm.
Pollaren kan även förses med önskade reflexer samt tecken för synskadade 
vid användning i trafikmiljöer.

Om ni vill ha en egen design på pollaren så gör en skiss på önskat utseende och maila 
den till oss. Vi renritar och ni godkänner samt väljer önskat träslag – kanske furu eller 
varför inte ek?

Vi tillverkar sedan önskat antal och levererar direkt till er. Hela tillverkningskedjan 
sker inom en 10 mils radie från Vittaryd. Träråvaran kommer direkt från den 
Småländska skogen vilket ger fördelar som:

Korta inhemska transporter: Skog - Sågverk - Pekuma - Kund
Låg energiåtgång vid sågning och tillverkning
Inga giftiga utsläpp

Med andra ord minimal miljöpåverkan. Ett smart tänk för en hållbar framtid
– Vi kallar det Eko-logik!



Framtiden är grön
– Men du kan få den i nästan vilken kulör du vill

Träpollarna kan betsas eller målas i nästan vilken kulör ni än önskar. 
Nötbrun- eller svartbets är  favoriterna som smälter in i de flesta miljöer och just dessa 
har blivit våra standardfärger.  

Kontakta oss så berättar vi mer.
 

Skogen – en grön fabrik
• Träd tar upp koldioxid från luften när de växer och binder kolen i sin biomassa

• Trä är ett inhemskt material som lever, växer och dör i samklang med naturens kretslopp
• Restprodukter från produktionen kan användas för att ersätta fossila bränslen

• Trä kan produceras, användas och återvinnas utan att miljön tar skada



Sture Steens väg 2, 341 55 Vittaryd · Tel. 0370 - 47 200
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Enkel montering
– Enbart standardrör och fundament (60mm) krävs

Pollaren är väldigt enkel att montera. Ett vanligt vägmärkesfundament för 60mm 
galvat stolprör sätts ner i marken (skall pollaren monteras i en jordyta bör ett betong-
fundament användas). Efter att fundamentet är på plats monteras ett galvat stolprör 
(60mm) i fundamentet. Röret passar perfekt i ett förborrat hål i undersidan av 
pollaren. Låsningen sker sedan med fyra skruvar som låser fast pollaren på röret.
 

©
20

20
 p

ek
um

a.
se

, c
ov

er
 p

ho
to

: s
ig

ne
le

m
en

ts
.co

m
. 2

02
0-

03
-0

9


