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Saferoad Smekab ab
Produktnyheter 2015

Saferoad Smekab utvecklar och marknadsför produkter för avspärrning, 
cykelmiljö och möblering i offentlig miljö. Vi drivs av att skapa säkra, 
funktionella och bekväma miljöer där människor färdas och vistas. 
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nu heter vi Saferoad Smekab
Saferoad Smekab AB ingår i koncernen Saferoad - en av Europas ledande 
leverantörer av produkter och tjänster inom infrastruktur och stadsmiljö. 

Juni 2015 ändrade Smekab AB juridiskt namn till Saferoad Smekab AB och 
vi marknadsför oss nu under varumärket Saferoad. Ändringen påverkar inte 
vår organisation och kontaktpersoner på Saferoad Smekab är desamma 
som tidigare.

Saferoads uppdrag är att utveckla säkra, innovativa och hållbara lösningar som 
ska skydda och hjälpa människor på väg, oavsett om man färdas till fots, med 
cykel, bil eller kollektivtrafik. Saferoads produkter och lösningar bidrar till att färre 
människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken samt skapar säkra, innovativa 
och trivsamma stads- och parkmiljöer. 

Saferoad arbetar för en förbättrad infrastruktur där säkerhet, hållbarhet, 
funktionalitet och design är betydande faktorer.
Saferoadkoncernen, med huvudkontor i norge, har 2500 anställda i 21 länder. 
Vår svenska gren består av sju olika företag som tillsammans erbjuder ett 
enastående produktutbud i kombination med omfattande kunskap och expertis.

thomas rydhagen
Vd, Saferoad Smekab ab

Vi heter nu Saferoad Smekab
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reSySta 
reSySta är ett nytt fiberförstärkt hybridmaterial tillverkat av 
risskal med enastående hållbarhet. erbjuds nu på ett urval av 
våra parkmöbler.

Vad är Resysta?

100% vattenavvisande
Frostsäkert

UV-beständigt
100% återvinningsbart

100% Träfri
Hög haptisk kvalitet

Lång livslängd
Ingen sprickbildning

Hög brandklassificering
Jämn och hög kvalitet

Motstår svampangrepp
Minimalt underhållsbehov

60%
risskal

22%
salt

18%
mineralolja

NYHET Nytt
mAteriAl
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kvalitet och miljö
Vi ser det som en skyldighet att med vår höga kompetensnivå, erbjuda säkra och 
attraktiva produktlösningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att föra dialog 
med våra beställare och återförsäljare sker en ständig utveckling och förbättring 
av våra produkter och genom ett kontinuerligt förbättringsarbete se till att 
verksamheten ger minimal belastning på miljön.

kVaLItet- oCh mILJÖCertIfIerInG
Saferoad Smekab är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

rePa
Saferoad Smekab är anslutet till rePa. Vi betalar förpackningsavgifter och tar 
därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

fSC
Produkter som bär FSC-märket är oberoende certifierat för att försäkra 
konsumenter om att träet kommer från skogar som förvaltas för att möta social, 
ekonomiska och ekologiska behov av nuvarande och kommande generationer. 
Mer information finns på www.fsc-sverige.org. Vår jatoba är registrerat under 
namnet kovocité. Kontrollera RA-COC-003372 på www.fsc-info.org.
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montage, installation och service
Saferoad Smekab strävar efter att vara en naturlig partner i genomförandet 
av projekt som innehåller våra produkter och lösningar. Vi erbjuder nu också 
montering, installation och service. Vi åtar oss allt ifrån mindre installationer till 
montage som utgör en del i större projekt.

EN 1090-certifiering
Från och med 1 juli 2014 omfattas stål- och aluminium-bärverk i byggnader av 
SS-EN 1090 och denna typ av produkter måste CE-märkas. Saferoad Smekab 
AB är certifierad enligt SS-EN 1090-1. Vårt certifikat omfattar dimensionering och 
tillverkning av bärverksdelar och byggsatser av stål i eXC1 och eXC2 enligt SS-
EN 1090-2.

Saferoad Smekabs vision är att ingå som en naturlig partner redan från 
planeringen av produkter och lösningar. Med denna certifiering kan vi, på kunds 
uppdrag, producera produkter enligt alternativt i enlighet med SS-EN 1090-2 
med kraven i eXC1 och eXC2. finns det en harmoniserad europastandard kan vi 
även Ce-märka produkten. 

Vi kan också, tillsammans med arkitekter, slutkunder m fl, 
vara en aktiv part i utvecklingsprojekt enligt eller i enlighet 
med kraven i SS-EN 1090. Gäller det bärande detaljer i en 
byggnad så skall vi följa regelverket och produkterna skall 
Ce-märkas. Gäller det produkter utanför denna standard 
så kan vi utföra processerna i enlighet med 
SS-EN 1090. Ett exempel på det senare är möbler till 
Stockholm Citybanan där kunden begärt att produkten 
ska produceras i enlighet med SS-EN 1090 trots att 
möbler inte formellt omfattas av regelverket.

NYHET 

NYHET
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avspärrning
Saferoad Smekab erbjuder ett brett produktsortiment med flexibla lösningar 
för avspärrning - bilspärrar, pollare, vägbommar och tillfällig avspärrning. olika 
funktioner och egenskaper kan kombineras för att passa där man vill begränsa 
motorfordonstrafik och skapa lugna, trygga miljöer.
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Cykelparkering och cykelmiljö
Cykla mera! I Saferoad Smekabs gedigna utbud för gynnsamma cykelmiljöer 
finns alltifrån cykelställ med och utan tak till väderskydd och cykelräcken. Med 
stor flexibilitet skapar vi produkter som tar en naturlig plats i det offentliga 
rummet.
Reysta tillverkas av risskal, salt och mineralolja. Materialet 

PonduS cykelpollare

Cykelställ med enkel och funktionell form 
som ger smidig och säker fastlåsning av ram, 
fram- och bakhjul samtidigt som cyklarna får 
ett bra stöd.

NYHET
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baJk
Utvecklad för att bidra till 
förbättrad infrastruktur för cyklister.

BAJK finns nu även med 
integrerad LED-belysning som 
kan lysa upp och markera också 
där det saknas annan belysning.

NYHET

Exempel på användningsområde:
• Marknadsföra cyklismens betydande roll i samhället.
• Markera för motortrafikanter där vägar korsas av cykelväg.
• Stöd vid trafikljus.
• Synliggöra cykelstråk med olika kulörer för att leda cyklister rätt.
• Markera cykelparkering och kombinera med cykelställ.
• Tydliggöra cykelservicestation (med pump och reparationsställ)
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nyhet hösten 2015: 
• Med integrerad LED-belysning kan 
baJk lysa upp och markera också där 
det saknas annan belysning.
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räcke, staket och skydd
Saferoad Smekabs räcken passar i alla miljöer där det behövs stabila skydd 
och avgränsningar. räckena används vid bilvägar, gång- och cykelbanor, 
parkeringsplatser, tågstationer, skolor, idrottsanläggningar och grönområden.
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möblering i utemiljö
Saferoad Smekab erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av parkmöbler. 
Kvalitetsprodukter som har designats med känsla och finess i nästintill 
underhållsfria material. I sortimentet finns bland annat parkbänkar, bord, stolar 
och papperskorgar. flera möbler är också tillgänglighetsanpassade för personer 
med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga.
Reysta tillverkas av risskal, salt och mineralolja. Materiale

maLaGeno 

Planteringskärl med självbevattning.

NYHET
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bLoCQ
effektfull parkmöbel som ger intryck utav ett 
massivt träblock som vilar ovanpå spetsformade 
sidoben i kontrasterande elegant formad stålplåt. 

NYHET
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Petter returbehållare

returbehållare Petter är en stilren och 
användarvänlig återvinningslösning 
för pantburkar och små PET-flaskor. 

returbehållaren är ett komplement till vanliga 
papperskorgar. här slängs förbrukade burkar/
flaskor och de  plockas sedan enkelt ur av 
den som önskar samla in returpant.

NYHET

NYHET
60 LtaCk & doGGe 60L 

Nu finns vår populära papperskorg TACK 
och hundlatrin doGGe även i mindre 
volymer på 60 liter. de större modellerna 
rymmer hela 125 liter.

I serien ingår tack papperkorg, dogge hundlatrin, Petter returbehållare, Grille engångsgrillsbehållare och Grillbert grillhållare.

60 L
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rIVaGe vilstol

en helt ny vilostol idealisk för 
platser där människor kopplar av
i det offentliga rummet. 

NYHET
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Väderskydd och hållplatser
Väntan ska vara både trygg och trivsam. Saferoad Smekabs flexibla och 
funktionella väderskydd har både stabila och tåliga lösningar som utnyttjar 
tillgängliga ytor optimalt.Reysta tillverkas av risskal, salt och mineralolja. 
Materialet 

Legotillverkning
Saferoad Smekab är sedan många år underleverantör av varmförzinkade 
produkter och detaljer till en mängd olika branscher. Våra kunder omfattar allt 
från enmansföretag till globala aktörer som Skanska, deLaval och enercon vilka 
är samarbetspartner med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. 
Vi har en mycket bred och samlad kompetens under ett och samma tak och 
erbjuder våra kunder ett komplett produktionsflöde – från konstruktion till 
ytbehandlad och monterad produkt.
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kontakta oss
fÖrSäLJnInG oCh kundSuPPort 
har ni frågor om produkter, pris och offerter så är ni välkommen 
att kontakta vår försäljning och kundsupport tel 044-767 00 (växel).

dIStrIktSanSVarIGa SäLJare oCh ProJektLedare
ni är också välkomna att kontakta någon av våra distriktsansvariga 
säljare och projektledare som utgår från våra kontor i Önnestad, 
Göteborg, Jönköping och Stockholm. 

Kontaktuppgifter finner ni på 
www.saferoadsmekab.se/kontakta-oss/ 

huVudkontor
Saferoad Smekab ab
box 12160
291 12 Önnestad
Tel 044-767 00
infosmekab@saferoad.se
www.saferoadsmekab.se
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