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Pollare för säker cykeltrafik. 

Ofta är det nödvändigt att begränsa eller förhindra att fordon gör intrång på cykel- eller gångbanor. 
TMI har ett sortiment pollare och trafikskyltar som speciellt framtagna för att vara säkrare för 
cyklister och övriga oskyddade trafikanter än vanliga metallpollare om olycka skulle vara framme. 

Ett nytt material med unika egenskaper, ger X-Last® pollare maximal styrka och flexibilitet, vilket 
gör den till en säker och hållbar pollare. 
 På grund av dess styvhet, är den idealisk för att förhindra passage av fordon i begränsade 
utrymmen. Dess flexibilitet gör att den återtar sin ursprungliga form efter en på-/överkörning. 
Denna flexibilitet ger extra säkerhet mot metall pollare som är verkligen skadliga för cyklister och 
övriga oskyddade trafikanter. X-Last® är en säkrare, hållbarare, flexiblare och mer 
motståndskraftiga pollare. 

X-Last® hjälper till att skapa säkrare, mer praktiska och mer moderna och attraktiva offentliga 
miljöer. 

 

 
Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 100 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar) eller nedgjuten. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 80 mm. 
 

Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 100 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 100 mm. 
 

Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 80 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
 

Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
 

Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
 

Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 100 mm. 
 

Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar) eller nedgjuten. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 80 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
 

Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
 

Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 100 mm. 
 

Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar) eller nedgjuten. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar) eller nedgjuten. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 150 mm. 
 

Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
Montage: Sockel (löstagbar) eller nedgjuten. 

Passar mot löstagbar pollare bas ø 100 mm. 
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Färger: Samtliga standard RAL kulörer.

 

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-
/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp. 
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