
Flammat Block SAFE är lämpliga 
som trafikhinder, avgränsare eller 
sittbänkar. 

Benders trafikhinder eller väghinder är block i granit. 
Benders SAFE är det enda i Norden som är godkänd 
och krocktestad enligt BSI.IWA14. Krocktestet visar att 
fordonet stannar och blir obrukbart efter kollision med 
Block SAFE.  

Den stora fördelen med Benders SAFE är att det går snabbt 
att installera då det inte krävs någon fixering i marken. 
Det är med andra ord ett fristående block för en aktiv och 
tätbefolkad stadsmiljöer.

Blocket är i trafiken avsedd att helt eller delvis blockera 
en väg, eller att tvinga trafikanterna att sänka hastigheten. 
Syftet med att upprätta trafikhinder är ofta att öka 
trafiksäkerheten i städer eller tätbebyggda områden. 
Benders Bohusblock SAFE är bearbetat i svensk granit och 
har flammade synliga sidor. Detta gör att du får en struktur 
du kan sitta på och som samtidigt passar för städernas 
relativt hårda klimat. 

Blocket har spår för reflexband runt samtliga sidor för att 
förstärka blockets position. 

Blocket har även urtag i botten för att möjliggöra flytt med 
hjälp av tex pallgafflar.

Material
Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från 
andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och 
kvartsränder kan förekomma. 

Ytbearbetning 
Alla synliga sidor: flammade med dövade kanter Undersida: 
sågad och ursågning i botten för Pallgafflar Spår för 
reflexband fräses runt hela blocket, 100 mm i höjd, 100 
mm från toppen och ca 10 mm djupt.            

De uppfyller IWA-14 och PAS68.

Prestandaklassifikation
IWA 14–1:2013Wall V/7200(N2A)/48/90:28.4 FRONT 
FACE INTO GAP          

BENDERS NATURSTEN

PRODUKTBLAD
Bohus Block Safe Elegant

Benders Sverige AB | Edsvära | Box 20 | SE-535 21 Kvänum  
Tel: 010-888 00 00 | Fax: 010-888 02 60 | info@benders.se | www.benders.se

BE
N

D
ER

S 
I S

E 
I 2

02
2 

- 0
6

Standardmått:  

Sort Längd, mm      Bredd, mm Höjd, mm           Vikt, kg/

Elegant 1350±10 
mm    

1350±10 
mm    

650±10 
mm       2995 kg

Mer om Benders
www.benders.se
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Benders Natursten
Påkörningsblock Flammat
Skala 1:10 A3
Claes Axelsson 
Mårten Svensson
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