
JISLON®
City

Ø80 mm

Grå - 800 mm høj
Læderstrædet, Roskilde

Grå - 800 mm høj
 Skodsborgvej, Nærum

Grå - 800 mm høj
Slette Strand. Fjerritslev

Grå - 800 mm høj
Engade 19, Kerteminde

• Ingen dyre omkostninger til genopretning efter påkørsel

• Holder formen - selv efter 1000 påkørsler -  
Testet med 30 km/t med en vægt på 800 kg

• Vælg mellem flere monteringsmuligheder

Jislon® City er en overkørbar stele der retter sig op efter på/

overkørsel. Denne egenskab sikrer lave omkostninger på 

driftsbudgettet.

Jislon® City opsættes typisk i byer, hvor kravet til en stabil stele med 

god refleks og bøjelighed er til stede.

Jislon®City stele anvendes til torve, P-pladser, gågader, rundkørsler, 

i rabatten, og langs fortorve og veje.

Ideel på veje og stier, hvor udrykningsvogne skal hurtigt igennem.

En elegant stele, der med sine refleksbånd 
og glasreflekser sikrer høj synlighed



MÅL
Grå
Grå
Grøn

MATERIALE
Polyurethanplast med refleks.
Modstandsdygtig overfor kemikalier.

Top:
Ring med glasrefleks. 
2 stk. 70 mm kortlysrefleks. 

Bund: 
Ring med glasrefleks.

Farver: Grå - Grøn

Fås i valgfri Ral farve ved bestilling af 
større antal

MONTERING
Asfalt:
Monteringsvejledning i asfalt er ved-
lagt produktet

Chaussésten:
Benyt adapterrør 150 mm eller 350 
mm. Støbes fast med beton.

Jord og grus:
Vi anbefaler stål-jordfundament 
Ø60 mm samt adapter rør eller 
betonfundament 27/78 kg med 
konisk hul samt adapterrør.

EKSTRA
Nøgle til af- og påmontering.

Tekniske Specifikationer:

Ø: 80 mm H: 800 mm
Ø: 80 mm H: 1000 mm
Ø: 80 mm H: 800 mm

JISLON®
City 
Ø80

Parkeringskælder, Tivoli Hotel & Congress Center

Glasreflekser
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Glasreflekser

Indstøbt anker

2-komponent epoxy 
lim eller jordanker 
med adapter

Jislon® stele type 
City Ø80 med 
indstøbt anker 
med gevind

3 M kortlys reflekser
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