
For the love of lives™

Ett urval av produkter för den 
kalla säsongen



Bocken Bruce är en stadig skyltbärare 
som dessutom är mycket lätt att bära och 
smidig att förvara. Den går att fylla med 
sand för bättre stabilitet. Levereras med 
eller utan snoddfäste för lexanskyltar på 
en eller två sidor. Finns endast i orange. 

Ca 23 m, orange lina med 10 st gula och 10 
st röda reflexförsedda flaggor.

Höjd Bredd Vikt, tom Vikt, sandfylld
1050 mm 600 mm 6,5 kg 20 kg

Bocken Bruce Flaggspel

En bräda av “dubbelväggig” orange plast 
2 m x 120 mm med 100 mm höga, röda och 
gula reflexer i 3MHi eller EG på en sida. 
Brädans kortända är utformad med ett 
hack, vilket gör att den inte halkar ur bräd-
hålet vid hård vind eller lätt påkörning. Kan 
användas ihop med Ultrapanel eller T-topp.

3 m x 100 mm med röda och gula reflexer 
på en sida. Brädan motsvarar ej kravet för 
avstängningsanordning på väg eftersom 
reflexytan är för liten. Den är dock använd-
bar till andra inhägnader eller som kom-
plement till en avstängning. Kan användas 
ihop med Ultrapanel, T-topp eller bockben.

Bockben

Bockbräda av trä

Ultrapanel –
kan även användas som skyltbärare

T-topp

Bockbräda av trä

Plastbräda

Bockbräda av träPlastbräda

“Enligt ordningslagen har fast-
ighets-ägare skyldighet att se 
till att snö och is som riskerar 
att falla ner från tak eller rännor 
tas bort så snart som möjligt”

Utdrag ur Ordningslagen (1993:1617)*
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Vintern närmar sig



Ett praktiskt hjälpmedel vid sandspridning 
som gör att sanden kommer på rätt plats 
och att det blir rätt mängd.

Vi har speglar i acryl eller glas, runda eller 
rektangulära.

*Sandlådorna finns även i andra färger

Avstängnings- och markeringsband i plast ,bredd 75 mm.
Standardfärger är röd/vit, gul/röd, gul/svart och blå/gul.
Ett starkt band som inte trasslar och som tål kyla. Det är 
lätt att knyta fast vid exempelvis träd eller stolpar. Det 
finns även en bandhållare som underlättar uppsättningen.
500 meter band per rulle.

Volym Längd Bredd Höjd
200 liter 990 mm 450 mm 460 mm

300 liter 1100 mm 750 mm 740 mm

500 liter 1230 mm 860 mm 810 mm

Volym Längd Bredd Höjd
250 liter 1010 mm 630 mm 670 mm

350 liter 1120 mm 790 mm 870 mm

550 liter 1440 
mm

920 mm 870 mm

Premium* Standard*

ATA-bandet

Sandlådor

Sandset - hink och skopa

Av polypropylenplast,  
diameter 26 mm, längd 2 m 
med 1 vit EG reflex 10 cm.

Snökäpp

Speglar

Oftast har vi skylten du behöver på hyllan. Har vi inte det så kan vi snabbt 
tillverka den efter dina önskemål. Vi har skyltar i flera olika storlekar och 
material, metallskyltar, skyltar i slagtålig plast (enkel eller dubbelsidiga), 
eller som banderoll på väv. Vi har även skyltar där man enkelt kan byta ut 
innehållet efter behov.
 
Det finns flera olika sätt att montera skyltarna på. Antingen kan de fästas 
på befintliga stolpar  eller t ex stuprör med olika typer av fästen. De kan 
även monteras direkt på väggen eller varför inte på Bocken Bruce eller 
Ultrapanel.  (Se vänster sida)
Självklart har vi även stolpar och fundament att sälja vid behov.

Skyltar och infästningar

Ej vinter-
underhåll

Sandas
ej



Hela vår verksamhet bygger på ett  
gemensamt mål – att värna liv 
I Sverige finns det över 140 000 km väg som ständigt utvecklas och moderniseras. 
ATA är experter på trafiksäkerhet och levererar helhetslösningar till kunder som alla har ett 
och samma mål – att värna liv. 

Vare sig det handlar om ett vägmärke, trafikanordningsplaner, fordonsutrustning eller väg-
räcken så har vi lösningarna. Tillsammans jobbar vi för att utveckla säkerheten och skapa 
tryggare miljöer – for the love of lives™.

Vajer- och balkräcken
Transitions

Krockdämpare
Bullerskydd

TMA-skydd
Ljuspilsutrustningar
Fordonsutrustning

VMS och ITS

Påkörningsskydd
P-räcken

Pollare
Farthinder

Nivåkurser APV
Kommunkurser SKL

Heta arbeten
Hjälp på väg

Vägmärken och skyltar
Väg- och kantmarkeing

Avtängning
Staket

Hyresprodukter
TMA-fordon 

TA-planer
Totalentreprenader
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Staffans väg 7, 192 78 Sollentuna youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafikfacebook.se/atatrafikinfo@ata.se+46 8 98 80 70

For the love of lives™www.ata.se


