
Gadejuvel

4800 Nykøbing F - Gadejuvel

Kraghave Møllevej 
4800 Nykøbing F 

Norgesvej 
4800 Nybøbing F 

• Flytbar trafikchikane med mulighed for fastmontering

• Mange muligheder for påmontering af skilte eller 
pullerter

• Høj synlighed med glasreflekser

Med Gadejuvel kan man undgå ophugning af vejbanen og 
tidskrævende dyre arbejder ved etablering af f.eks. fodgængerøer, 
hastighedsnedsættelser, chikaner og vejspærringer.

Nu kan arbejdet udføres på kort tid med Gadejuvel, som er en 
flytbar trafikchikane med mulighed for fastmontering.

Pullerter kan monteres direkte på Ø60 standeren, og div. skilte 
kan monteres med beslag på Ø60 standeren, hvor der anvendes 
4 brudledskruer.

Gadejuvel er stort set vedligeholdelsesfri i modsætning
til traditionelle løsninger med kant- og chaussesten.

Gadejuvel er fremstillet i armeret højkvalitetsbeton med en 
forstærket galvaniseret jernramme, der kan beklædes med 
kortlysrefleks. Ni klare glasreflekser “Holophane” er monteret i 
kanten af betonen.

Åsumvej 91 
5240 Odense - Volsmose  



MÅL
Længde:
2,00 m

Bredde:
1,00 m

Højde:
7 - 17 cm

Vægt:
480 kg

MATERIALE
Armeret beton B45 med galvaniseret 
jernramme.
9 stk. Holophane massive glasreflek-
ser ilagt kanten af betonen.

MARKERING
Standard:
Pullert H 75cm
Ø 160 mm
P - 42 - 2/3 skrå rød/hvid 
Kantlysfolie: HIP = (Folie 4)

FARVER
Betongrå eller coatet i
RALfarver

MONTERING
I toppen af Gadejuvel er indstøbt 
hul til forankring, samt gevind til 
skruer og plade, der anvendes til 
løft ved montage. Eneste nødven-
dige hjælpemiddel er en lastvogn-
skran, samt ved forankring, forbo-
ring af dorne til fastgøring.
Kan monteres med alle skilte der 
passer på Ø60 standere

TILBEHØR
Kortlysrefleks på stålrammen.

Tekniske Specifikationer:Gadejuvel
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Målangivelser på Gadejuvel

Engboulevarden
4800 Nykøbning Falster

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 

E-mail: sales@gevekomarkings.com • www.geveko-markings.com


