
Isidor är den nya varningsstandarden för risk vid snö- och isras. 
Genom innovativ design, lätt handhavande och flexibel uppbyggnad åtgärdar Isidor de problem 
som funnits med tidigare lösningar.

Isidor har tagits fram i samarbete med några av stadens främsta aktörer så som Stockholms Stad, 
Polisen, Plåtslageriernas Riksförbund och Fastighetsägarna, för att möta alla de krav som ställs på 
ett heltäckande varningssystem.

DET ENDA SYSTEM SOM MÖTER ALLA KRAV NÄR DU 
MÅSTE VARNA FÖR SNÖ- OCH ISRASRISK. 

ISIDOR ÄR ENDA SYSTEMET SOM...

AVGRÄNSAR -
MEN SPÄRRAR INTE AV

VARNAR ORDENTLIGT -
UTAN ATT SPÄRRA AV

Isidor avgränsar tydligt riskområdet 
utan att spärra av och minska tillgäng-
ligheten för tex funktionshindrade, 
utryckningspersonal, barnvagnar och 
gatustädning.

Många system varnar inte adekvat; de 
håller inte undan folk från riskområdet 
och det är oklart vad de egentligen var-
nar för. Isidor är både mycket tydlig och 
håller ut fotgängarna från riskzonen.

ÄR EXTREMT LÄTT ATT 
HANTERA
Systemet är extremt lätt att montera 
och hantera, utan att ge avkall på 
funktion och resultat. Sparar såväl 
tid som fastighetsskötarens rygg...

GUIDAR FOTGÄNGARNA

Isidor varnar tydligt och guidar 
genom sin design fotgängarna till 
den säkraste vägen genom risk- 
området, samtidigt som den lär dem 
hur man tar sig fram på säkrast sätt.

www.isidorsystem.se

Den nya standarden för varning för snö- och isras

Isidor hjälper dig vara på säkra sidan i vinter



VARNA RÄTT!

Isidor är det enda system som adekvat varnar och guidar 
fotgängarna och samtidigt bibehåller full tillgänglighet.

Det är en svår ekvation att varna ordentligt samtidigt som det är emot lagen att spärra av gaturummet 
utan tillstånd. Fram tills nu har det inte funnits några fullständiga lösningar. Isidor är det enda systemet 
som varnar ordentligt samtidigt som det inte spärrar av eller minskar tillgängligheten!

Isidors termoplastbom och dess flagga varnar tydligt kommande fotgängare att det finns en risk, och 
genom att vara fysiskt i vägen ser den till att förbipasserande håller sig undan. Samtidigt gör den mjuka 
och böjliga bommen att det går att ta sig förbi den vid behov, och längden gör att förbipasserande inte 
tvingas klättra i snövallar eller, ännu värre, ut i vägbanan där det faktiskt ofta är större risk att få nedfal-
lande snö-och isblock på sig eller komma i vägen för förbipasserande bilar på ett halt underlag.

DÅLIG VARNING ÄR INGEN 
VARNING!

En varning måste vara tydligt, inte 
bara synas överlag utan även med 
vad den varnar för. Utan tydligt 
information om risken kan förbipas-
serande inte agera adekvat. Man 
måste varna ordentlig, tydligt och 
hålla folk borta från riskområdet 
utan att spärra av det.

FÖRBJUDET ATT SPÄRRA AV - 
TILLGÄNGLIGHETEN VIKTIG

Sätta upp bommar utan tillstånd 
är förbjudet och ger böter. Gatu-
rummet måste vara tillgängligt för 
alla. Bommar som spärrar av hela 
trottoaren tvingar ut förbipasse-
rande i höga snövallar och en hal 
vägbana. En omöjlighet för rörel-
sehindrade eller med barnvagn.

GUIDAR FOTGÄNGARNA 
DEN SÄKRA VÄGEN

Det finns två huvudsakliga risk-
områden för snö- och isras. Direkt 
under samlingar av istappar och 
en bit ut från husväggen. Vanligt-
vis gör takens lutning att sjok från 
taken får fart och landar en bit ut 
från husväggen, där trottoaren och 
vägbanan möts. 



EXTREMET LÄTT ATT INSTALLERA. ÄNNU LÄTTARE ATT HANTERA!

ENKEL HANTERING

Isidor är designat för att vara så lätt att använda som det bara går. Vi vill se till att spara fastighetssköta-
rens tid såväl som rygg, och det ska inte finnas några hinder för att varna när det behövs. Därför har vi 
sett till att systemet är extremt lätt att...

MONTERA,

Spänn bara fast gördeln på stuprö-
ret eller skruva fast fästet på väg-
gen, så är Isidor redo att användas.

SÄTTA UPP...

När det är dags att varna tar du 
med dig den lätta bommen och 
sätter lätt fast den på skenan.

...OCH TA NED.

Och lika lätt är det att ta ned all. 
Lyft bara av bommen från fästet och 
plocka med dig.

Systemets uppbyggnad gör det 
extremt tåligt. Om något slår i 
bommen böjer den sig lätt undan 
istället för att spricka eller slås av.

Vill du tillfälligt få undan bommen 
kan du lätt fälla upp den i uppfällt 
läge.

Du kan lätt låsa fast bommen med 
ett hänglås.

www.isidorsystem.se



FLEXIBEL ENKELHET

LÄTT ATT MONTERA, LÄTT ATT ANVÄNDA!

SYSTEMETS DELAR

VILL DU HA MER INFO ELLER BESTÄLLA?

Isidor är ett patenterat system som i grunden utgörs av en lätt, böjlig termoplastbom och diskreta fästen som kan 
sättas på stuprör eller på fasaden. Det är enkelheten i kombination med hur effektivt den varnar utan att inverka på 
tillgängligheten som som gör systemet så unikt.

Bommen finns i två versioner, en kort och en lång. Till varje bom finns en flagga som tydligt förklarar vad som varnas 
för och hjälper till att guida och "utbilda" förbipasserande hur de bäst rör sig i riskområdet.  Till systemet finns även 
en stolpe som gör att du kan spärra av hela gångbanan vid röjning av tak eller om du vill sätta upp en bom där det i 
övrigt är svårt att montera ett väggfäste.

När det är dags att varna fotgängarna är det bara att haka fast bommen i ena väggfästet. Bommen sitter sedan 
uppe av sig själv. Lätt, snabbt och smidigt. 

Du hittar mer informationoch filmer på Isidors hemsida men 
du är givetvis mer än välkommen att kontakt oss direkt!

ISIDOR AB 
Post: 
Tengdahlsgatan 19 
116 48 Stockholm

Besök:
Stora Nygatan 44 
Stockholm

www.isidorsystem.se

Scanna QR-koden för att 
komma direkt till sajten.

VILL DU HA EN DEOMSTRATION AV SYSTEMET? ELLER BESTÄLLA DELAR?

Ring eller maila oss så ordenar vi det omgående. Priser mm hittar du på 
hemsidan.

www.isidorsystem.se


