KONTAKTA OSS

TRYGGARE OCH MILJÖVÄNLIGARE
TRAFIK FÖR ALLA

PEA FOGFRIA GOLV AB har sedan starten 1983 utvecklats till ett av Sveriges ledande
entreprenadföretag inom området fogfria härdplastbeläggningar och industrigolv.
Vår långsiktiga strategi skapar även långsiktiga kundrelationer där nöjd kundgaranti är en
självklarhet. Med vår välutbildade personal, vilka är auktoriserade på fogfritt golv, skapar vi
de förutsättningar som krävs för att möta era krav på effektivitet, slutresultat och
kostnadsbild.
PEA har Linköping och Norrköping som utgångspunkt och därifrån hela riket som
arbetsplats. Plexidekk® importeras till Sverige av Eradur AB och vi på PEA FOGFRIA GOLV
AB står för entreprenaden. Våra auktoriserade tekniker är lika skickliga ute som inne!

PEA Fogfria Golv i Linköping AB
Tellbovägen 32
585 64 Linghem
Tele: 013-708 25
info@peafogfriagolv.se

Jonas Seijser
Kundkontakt
Tele: 070 – 621 37 12
jonas@peafogfriagolv.se
WWW.PEAFOGFRIAGOLV.SE

ETT BROSCHYR FRÅN

OM PLEXIDEKK®
Plexidekk® är en mycket slitstark och mångsidig beläggning helt anpassad för applicering
ovanpå asfalten. Det är den perfekta lösningen för att markera övergångsställen för
fotgängare, buss- och cykelvägar eller för att dekorera stadsbilden. Plexidekk® är
anpassat efter nordiska väderförhållanden och tål slitaget från dubbdäck och snöplogar
samt frysgrader.
Med Plexidekk® gör du trafikerade ytor säkrare och mer tydliga. Tack vare den smidiga
appliceringsmetoden kan beläggningen snabbt läggas på befintlig asfalt utan längre stopp
i trafikflödet.

VARFÖR PLEXIDEKK®
- Slitstark tvåkomponentsplast av hög kvalitet.
- Lång livstid med enastående hållbarhet och anpassningsbart halkskydd.
- Mycket UV-stabilt och motståndskraftigt mot väder och vind – bibehåller färgen i många år.
- Fritt från lösningsmedel och motståndskraftigt mot kemikalier och vägsalt.
- Snabb applicering utan krav på uppvärmning.
- Snabbhärdande beläggning som tål bil- och cykeltrafik redan efter 35–45 minuter.
- Manuell applicering utan krav på maskiner.
- Mer miljövänligt alternativ då vatten- och lösningsmedelsbaserade färger har upp till 80%
. högre koldioxidutsläpp.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
ALLT FRÅN CYKELFÄLT TILL LEKPLATSER
Plexidekk® levereras i olika färger och kan därför användas i en mängd olika kreativa
färgkombinationer på asfalt, till exempel som en hastighetsreducerande åtgärd.
Plexidekk® kanäven användas för att snygga till gatubilden genom att liva upp mörk
asfalt, eller för mer praktiska tillämpningar som till exempel:
- Parkering för elbilar (grön beläggning med symbol)
- Handikapparkering (blå beläggning med symbol)
- Parkeringsplatser
- Bilfria zoner vid skolor
- Gångvägar
- Lekplatser
- Busshållplatser
- Cykelbanor
- Rondeller
- Varningsområde
- Säkerhetszoner

