
TYSK KVALITET
Mere end 30 års erfaring med trafikgummi

Trafikgummi.DK
Vi tilbyder økonomiske, fleksible og trafiksikre løsninger!
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BøjElige pullerter
Er skånsomme for biler og “bløde” trafikanter. Billige i drift.

Kunststof pullert i flere farver
Meget synlig og skånsom. Hurtig montering. 

TDJ Gummipullert leveres også med beslag 
– enten som fast eller aftagelig pullert. Disse 
typer kan ikke overkøres, men er  skånsomme 
for ”bløde” trafikanter.

Total økonomi 
Kommuner har erfaret at investeringen 
i TDJ gummi pullert er rentabel. Tradi-
tionelle  pullerter skal ombyttes efter 
på kørsel, og det koster tid og penge.

Gummi-nedgravningspullert tåler overkørsel af fx 
 brand biler. Rejser sig op efter påkørsel.  Spar drifts-
omkostninger til vedligehold. Skånsom overfor   
”bløde” trafikanter.

Retter sig op efter påkørsel

Ved påkørsel vil pullerten bøje af,  
og rette sig pænt op igen

Kraftige  
reflekser  

gør pullerten 
meget  

synlig og 
trafiksikker

Se flere modeller 
på trafikgummi.dk



FREMTIDENS løsning: 
•  Skånsom for “bløde” trafikanter
•  Ekstra synlig i mørke
•  Meget lave etablerings- 
 omkostninger
•  Sort

•  Hurtig montering
•  Fleksibel
•  Genbrugsgummi
•  Ingen ukrudt
•  Vedligeholdelsesfri

Det kræver at vi tænker anderledes:
Gummiprodukter er på alle måder en fordel  pga. de meget 
lave  etable rings  omkostninger. De er meget  skånsomme 
overfor cyklister, hjulfælge m.m. (kan flyttes  
og  genanvendes).

To helleanlæg  
monteret på 3 timer 

Helleanlæg kombineret med vejbumpElementerne kan tilpasses  
efter størrelse

Helleanlæg fra TRAFIKGUMMI.dk. Øget synlighed, 
tåler overkørsel af lastbiler. Spar på vedligehold. 

Økonomisk og trafik sikkerhedsmæssig god løsning

Helleanlæg som indsnævring sænker farten

Helleanlæg af gummi

Design selv
TDJ helleanlæg kan  
skæres i den facon  

man ønsker.

Kraftige reflekser

En kraftig, fleksibel 

og  stabil løsning, 

som boltes fast i asfaltenhelle standard

Miljørigtig  

genbrugsgummi



To helleanlæg  
monteret på 3 timer 

En meget solid og skånsom  løsning  
af genbrugsgummi

HELLE blok 
Øget synlighed 
Forbedret økonomi 
Skånsom for »bløde« trafikanter
Vognbaneadskillelse

Hurtig etableret indsnævring

Vedlige-
holdelsesfri 

En stor refleks med katteøje

Mini HELLE 
Anvendes som permanent eller midlertidig  løsning 
ved indsnævringer, vejarbejde eller  
store  arrangementer. 

Bred refleksmalet hvid kantMini helle til alle former for afgrænsninger

Vognbaneadskillelse  

SYNLIGHED

Fokus på økonomi,  

sikkerhed og miljø

Mere end 30 års erfaring



Kantblok anvendes til  
afslutning på helleanlæg

En tydelig og fysisk markering hindrer skader Adskillelse af vejbane og cykelsti

P-Stop og markeringsbjælker 
anvendes til div afgrænsninger

Undgå unødvendige påkørsler 

Vores brede sortiment har mange anven del-
sesmuligheder – de fastspændes alle med 
skruer og plugs. P-Markering er pro duceret 
af genbrugsgummi. De øvrige typer er af ny 
gummi. Alle kan genbruges. Produkterne er 
skånsomme for bløde trafikanter.

Gummibjælker 

Kantblok P-STOP

Bredde 100 cm

Gummibjælker til ethvert formål: P-stop markering, afgrænsning, fremhævning 
af P-båse, cykelstier, rundkørsler, vejbaner, P-huse m.m.

P-MARKERING

Bredde 90 cm eller 180 cm

A

B

H

C

P-STOP

Bredde 75 cm eller 100 cm

C

D

MARKERINGSBJÆLKER

Bredde 70 cm eller 100 cm

E 

F 

G



Pudebump holder ”flow” i trafikken 

Ny vulkaniseret gummi. 
Leveres i sort med kraftige hvide nedfællede reflekser.
Montering: skrues fast – kan evt. limes. 

Hastigheden skal holdes for bus-
trafikken ellers sænkes farten, og 
trafikken går i stå.

TDJ Pudebump 30-40-50 km/t testet af politiet  
og vejdirektoratet

Signalværdisænker farten

NYHED Effektiviteten kan tilpasses 
de enkelte forhold,  således at man 
opnår den effekt der ønskes. 
I en 50 km zone er der forskel på 
behovet, om det er lige vej eller ind-
kørsel til en rundkørsel.  

Synligheden / signalværdien 
sænker farten.
Hurtig etablering.
Typegodkendt til 30-40-50 km/t.
Garanteret holdbarhed.
Kan flyttes og genbruges.
En økonomisk optimal løsning.

Mere end 

25.000 stk. 

solgt

TDJ Pudebump åbner 
mange nye muligheder



Vejbump / fartdæmpning

3 TYPEGODKENDTE  
VARIANTER
Godkendt til 20-30-40 km/t.
TDJ Vejbump er testet til køretøjer over 
50 tons.
Kraftige nedfællede reflekser sikrer en 
lang levetid.

(For tunge køretøjer er hastig heden  
cirka det halve)

Vi glemmer ofte farten er farlig. Signalværdien fra vejbumpene sænker 
hastigheden. Gummivejbump er den optimale løsning.

Gør noget før det er for sent. Vælg en optimal løsning som alle 
kan leve med. Etableringen er hurtig, enkel og med meget lave  
  omkostninger. Ofte er tanken om den aktuelle fartdæmp ning den 
værste. Ingen kan klage over et typegodkendt gummivejbump.

Kan ikke sammenlignes med andre typer af bump, der ofte er for 
aggressive og dermed ikke typegodkendt.

Ring eller skriv vi har flere alternative løsninger…

Typegodkendt 

af vejdirektoratet

Selv en lav fart  
kan føles hurtig,  

hvis man er tæt på

Pullert hindrer forbikørsel af vejbump

2-delt vejbump

Figuren viser 
andelen af bilister, 
som overholder 
hastigheden før, 
og efter etablering 
af vejbump

Efter montering
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Før montering
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Monteres med 
skruer og plugs



Andersen K/S
Prærien, Savstrup – DK-7500 Holstebro 
Tel: 9746 8222 – trafik@tdj.dk

Find mere info på: www.trafikgummi.dk
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Vi er ikke størst, 

men først 

med nytænkning

Vi tilbyder et komplet program 
indenfor:

Trafikgummi skrues fast Eksempel på afgrænsning af cykelsti

Ring eller skriv – så finder vi en løsning…

•  Diverse trafikchikaner      •  Skilte      •  Vejledning

Rundkørsel af gummi

Rundkørsler øger
opmærksomheden  
og reducerer risikoen 
for ulykker

En permanent fleksibel løsning
Meget synlig pga. reflekser og »katteøjne«
Kan afmonteres og genbruges
Hurtig etablering
Leveres i sort eller rødbrun

En rundkørsel er en meget  
trafiksikker løsning også til  
små kryds. Pudebump  
sænker indkørsels-
farten til rundkørslen.


