
 

 

Kadunkalusteet 

ELPARK –teräspollarit 

Elpark -teräspollarit ovat yksinkertaisen tyylikkäitä ja kestäviä ajoestepylväitä.  
Materiaalina on kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräsputki. Kansi on vakiomallissa kupera, 
tilauksesta myös suorana. Saatavana myös mittojen mukaan valmistettuna. 
Lisävarusteena ketjulenkit ja ketjut sekä näkyvyyden parantamiseksi 3M-heijastinnauhat.         
 
Asennetaan ankkuroimalla betonivalun sisään tai pintaan pulttaamalla.  
Valittavana kiinteä tai irrotettava malli, jonka lukitus/irrotus kestävällä ja tukevalla 
kolmioavainmekanismilla.  
 
Saatavana myös yleismallinen valmis betoniperusta, jolloin asennus on nopeampaa.  
 
Kun kappalemäärä on riittävä, valmistamme juuri sellaisen pollarin kuin tarvitset.  
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Suojatulppa (470.21),  
suojaa juuriosaa  
kun pollari on irrotettuna 

Irrotettava pollari, 
juuriosa (470.10) irrotettuna 
ja paikallaan 

Pollari Elpark ø 89 mm   

47000.89U Kiinteä 89 x 1300 mm, ankkurointi betonivalun sisään  

47000.89L Kiinteä 89 x 1000 mm, pinta-asennus laipalla 

 47000.89R Irrotettava 89 x 1500 mm (juuriosan kork. 500 mm)   

Pollari Elpark ø 102 mm   

47000.102U Kiinteä 102 x 1300 mm, ankkurointi betonivalun sisään  

47000.102L Kiinteä 102 x 1000 mm, pinta-asennus laipalla 

47000.102R  Irrotettava 102 x 1500 mm (juuriosan kork. 500 mm)   

Pollari Elpark ø 108 mm   

47000.108U Kiinteä 108 x 1300 mm, ankkurointi betonivalun sisään   

47000.108L Kiinteä 108 x 1000 mm, pinta-asennus laipalla 

 47000.108R Irrotettava 108 x 1500 mm (juuriosan kork. 500mm)    

Betoniperusta BPO  Korkeus 590 mm, lev 210 mm, paino n. 50 kg, sisä ø140x300 mm* 

Pollari Elpark ø 152 mm  

47000.152U Kiinteä 152 x 1300 mm, ankkurointi betonivalun sisään   

47000.152L Kiinteä 152 x 1000 mm, pinta-asennus laipalla 

 (kysy irrotettavaa mallia) 

Pollari Elpark ø 193 mm  

47000.193U Kiinteä 193 x 1300 mm, ankkurointi betonivalun sisään   

47000.193L Kiinteä 193 x 1000 mm, pinta-asennus laipalla 

470.21 Suojatulppa 

70142 Kolmioavain irrotettaville pollareille 

 lisävarusteet Hitsatut ketjulenkit 1 tai 2 kpl / pollari, tilauksen mukaan 

lisävarusteet Heijastinnauha 3M 25-50 mm, väri (valk, pun, kelt, sin,) 

470.20 M8 silmukkamutterit ja kierretanko 

Kolmioavain (70142),  
irrotettaville pollareille 

* Betoniperustaa käytetään pollareissa ø 89, 102 ja 108 mm. Tehdään tiivistys esim. juotosbetonilla tai vast.  
  Tilauksesta myös ø 152 ja 193 mm pollareille, kun kappalemäärä on riittävän suuri. 

M8 silmukkamutterit ja kier-
retanko (470.02), pollarien 
varustamiseen ketjuin 

Betoniperusta  
BPO 

Vakiovärit 


