
STYRELSENS 
ANSVAR I 
VINTER!

Du vet säkert att det är styrelsens ansvar 
att ingen skadas av nedfallande snö och 
is. Men visste du att:

SKYLTAR VARNAR INTE 
ORDENTLIGT

FÖRBJUDET ATT SPÄRRA AV 
GÅNGBANAN MED BOCKAR

ISIDOR ÄR ENDA SYSTEMET SOM 
VARNAR TYDLIGT OCH LAGLIGT



För några år sedan dog en ung man av nedfallande is från ett hustak på
Drottninggatan i Stockholm. Det fick branschen att ta tag i problematiken 
kring snö- och isras. Bland annat såg man att den varningsutrustning som 
funnits - skyltar och bockar - var undermålig, och ibland direkt farlig.

Varna lagligt i vinter!

Isidor har tagits fram i samarbete med bla;

Isidor består av mjuka bommar som sätts upp på 
ca 1 meters höjd. Där är de omöjliga att undgå för 
fotgängare vilket gör att Isidor varnar ordentligt 
och får fotgängarna att röra sig så säkert som möj-
ligt i riskområdet. Då bommarna är både böjliga 
och uppfällbara spärrar de inte av gångbanan på 
ett förbjudet sätt. 

Isidor finns i 
både en lång 
och en kort va-
riant. Den korta 
kan lätt monteras 
direkt på stuprör.

Isidor är det enda system som varnar ordentligt 
utan att spärra av på ett förbjudet sätt!

Stockhlms 
Stad Polisen

Skyltar varnar inte ordentligt, bockar spärrar av olagligt 

Skyltar och flaggor märker fotgängare inte, och bockar, koner och   
plankor spärrar av och minskar tillgängligheten, vilket är olagligt, och 
tvingar ut folk i gatan. Tillsammans tog därför bla Polisen, Stockholms 
Stad, Fastighetsägarna och Plåtslagarna initiativ till Isidor.



Enkel hanteringPrisvärd enkelhet

Montera de permanenta 
fästena direkt på fasaden eller 
spänn enkelt fast det på ett 
stuprör.

När det är dags att varna är det bara att ta ut 
den lätta termoplastbommen och hänga fast på 
fästet. Lås enkelt fast bommen vid behov. Lika lätt 
att ta ned när faran är över. 

Isidorbommarna är av superslagseg termo- 
plast och därför extremt tåliga. Där andra 
skyltar lätt går sönder av nedfallande is och 
annan yttre påverkan håller Isidor mycket 
längre. 

Såhär ska det inte behöva se ut 
längre. Nu finns Isidor!

Isidor guidar och vägleder fotgängarna 
den säkraste vägen genom riskomådet 
utan att spärra av.

SE VIDEO OM HUR ISIDOR FUNGERAR PÅ WWW.ISIDORSYSTEM.SE



ISIDOR HJÄLPER DIG 
VARA PÅ SÄKRA SIDAN I VINTER!

Tengdahlsgatan 19

116 48 Stockholm

Isidor AB

www.isidorsystem.se

Vi vill ha mer information om Isidor, men vill inte beställa nu.

Vi vill att folk ska vara trygga vid vår fastighet! Vi beställer 
enlig nedan. Betalning mot faktura, 30 dagar netto.

Förening:

Kontaktperson:

Adress:

Och gärna tel eller mail:

Kontakta oss så går vi igenom ert behov eller skicka in en beställning. Beställ 
via hemsidan, isidorsystem.se, maila oss på order@isidorsystem.se eller an-
vänd talongen nedan för att beställa eller be oss kontakta er!

Ni kan även hitta Isidor hos välsorterade återförsäljare, bla: 

- ISIDOR AB -

Alla priser ex moms

Kort bom
995kr (bom ink. flagga 
och väggfäste)

Lång bom
1795kr (bom ink. 2 flaggor 
och 2 väggfästen)

Stolpe + stolpfäste
945 kr (för set)

Stuprörsfäste
195 kr

st. st. st. st.


