Vi satsar på cykel
Produkter som förbättrar trafiksäkerheten
och ökar tryggheten för både trafikanter
och fotgängare.
Blinkfyrar har under lång tid arbetat med cykelvägvisning. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en mängd olika lösningar. Rådfråga oss när ny
cykelvägvisning ska produceras. Tack vare gedigen
erfarenhet och produktkännedom kan vi tillsammans med er skräddarsy just er stads eller kommuns
cykelvägvisning efter önskad profil. Skylt, infästning,
stolpe anpassas efter önskemål för såväl design som
omgivning. Möjligheterna är många.

SÄKER
CYKLING

Vårt kompletta sortiment – stolpe, skylt, infästning
och fundament – kompletteras med nya cykelprodukter som solcellsdrivna ledljus, ljusarmarmaturer
för gång- och cykelväg samt nyskapande cykelställ.

Nyheter som ökar trafiksäkerheten
för både fotgängare och trafikanter
Nästa
generations
cykelställ
är här!

Kommunicerande cykelställ
Blinkfyrar MB Track & Trace* är framtidens
cykelställ som med hjälp av en app ger
cyklisterna information om ledig cykelparkering. Parkeringen kan dessutom bokas
i appen. Blinkfyrar Track & Trace har även
förmågan att identifiera övergivna cyklar
genom en sensor och erbjuder ansvariga för
parkering i en stad eller kommun möjlighet
att skapa en bild av invånarnas parkeringsvanor. Enkelt, bekvämt och intelligent.
* The Overall Winner of the 2014 Intertraffic
Innovation Awards på Intertraffic mässan i
Amsterdam.

Blinkfyrar båge med cykelkarta
Skyltbåge med cykelkarta passar utmärkt i estetiskt känsliga miljöer och
hjälper cyklisterna lokalisera sig på
ett överskådligt sätt. Skyltbågen har
inga vassa utstickande kanter och
kan monteras även på låga höjder.
Kan levereras i valfri kulör.

Blinkfyrar MB Cykelställ
Denna produkt passar både stora och små
cykelparkeringar, precis som alla typer av
cyklar – racing-, mountain-, eldrivna, city bikes
m fl. Designen gör det enkelt att låsa fast cykeln,
som parkeras i en fixerad upprätt position, utan
risk att skadas eller repas.

Blinkfyrar Premark®
Vägmarkering av prefabricerad termoplast.
Produkten är färdig att
använda och kan värmas
med gasolbrännare
direkt på underlaget
året runt.

Johan Nord, Blinkfyrars säljare i Stockholm och Mälardalen:

”Många kunder vet inte att de kan
vara med och påverka designen på
sin cykelvägvisning. Vi hjälper gärna
till att utforma en lösning som passar
in i kundens miljö.”
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