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Plaza Reflekspullert 

Henning Larsen

Plaza Reflekspullert benyttes til adskillelse af 
trafik og fremstilles som standard i stål og stø-
bejern i to højder. Pullerten kan tillige leveres i 
støbt bronze og rustfrit stål.

Hvor der er brug for at køre igennem lejlig-
hedsvis, findes pullerten også i en udgave til 
nedlæggelse og en til demontering.

Pullerten i støbejern er særdeles holdbar, da 
pullertrøret ikke tager skade ved påkørsel.

Plaza Reflekspullert fremstilles også med en 
eftergivelig dorn mellem pullert og pullertfod. 
Denne pullert kan ved påkørsel vælte op til  
45 grader og er efterfølgende selvoprettende.

Plazaserien, som omfatter pullerter, pullertlam-
per, vej- og parklamper, punktafvanding og 
markeringssøm, har med sin enkle geometri 
vist sin robusthed i flere forskellige projekter. 
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Plaza Reflekspullert

Pullerten har slidser på tre sider med indbygget refleksmateriale. Pul- 
lerten er udført i kraftig godstykkelse og støbt i ét stykke. Der er såle-
des ingen enkeltdele, der kan ødelægges. 

Brudsikringen på standardmodellen bevirker, at pullerten – hvis den  
er blevet kørt ned – vil kunne genopstilles, uden at der skal graves  
eller brydes belægning op. Pullertrøret er fastgjort til brudkærven med
en stålwire, der forhindrer pullerten i at blive smidt væk.

Både det ubehandlede støbejern og den pulverlakerede overflade eg-
ner sig til meget krævende miljøer, kystnære såvel som bymæssige. 

Pullerten monteres på et fundament med produktnummer GH.13.1006. 

Alle varianter af Plaza Reflekspullert findes tilsvarende i behandlet stål. 

HL.10.3005 Plaza Reflekspullert 550 med brudsikring  

Ubehandlet støbejern

HL.10.3006 Plaza Reflekspullert 550 med brudsikring  

Behandlet støbejern

HL.10.3008 Plaza Reflekspullert 550 til nedlæggelse  

Ubehandlet støbejern

HL.10.3009 Plaza Reflekspullert 550 til nedlæggelse  

Behandlet støbejern

HL.10.3010 Plaza Reflekspullert 550 til nedlæggelse 

Behandlet stål

HL.10.3015 Plaza Reflekspullert 900 med brudsikring  

Ubehandlet støbejern

HL.10.3016 Plaza Reflekspullert 900 med brudsikring  

Behandlet støbejern 

HL.10.3017 Plaza Reflekspullert 900 med brudsikring 

Behandlet stål

HL.10.3018 Plaza Reflekspullert 900 til nedlæggelse  

Ubehandlet støbejern

HL.10.3019 Plaza Reflekspullert 900 til nedlæggelse  

Behandlet støbejern 

HL.10.3020 Plaza Reflekspullert 900 til nedgravning  

Varmtgalvaniseret stål

HL.10.3021 Plaza Reflekspullert 900 til demontering  

Ubehandlet støbejern

HL.10.3022 Plaza Reflekspullert 900 til demontering  

Behandlet støbejern

HL.10.3023 Plaza Reflekspullert 900 til demontering 

Behandlet stål

HL.10.3024 Plaza Reflekspullert 550 til demontering  

Ubehandlet støbejern

HL.10.3025 Plaza Reflekspullert 550 til demontering  

Behandlet støbejern 

HL.10.3026 Plaza Reflekspullert 550 til demontering 

Behandlet stål

HL.10.3028 Plaza Reflekspullert 550 med eftergivelig fod  

Ubehandlet støbejern 

HL.10.3029 Plaza Reflekspullert 550 med eftergivelig fod 

Behandlet støbejern 

HL.10.3030 Plaza Reflekspullert 900 med eftergivelig fod  

Ubehandlet støbejern 

HL.10.3031 Plaza Reflekspullert 900 med eftergivelig fod  

Behandlet støbejern

HL.10.3015 Henning Larsen
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