
Aldrig mer tunga lyft med

Tomlock
– Genuint svenskt hantverk från Tierp av återvunnet metallskrot –

Svenskt patent: 542 429

GATUGODS



TOMLOCK A640V – 640 Variabel För betongkona Ø 640

TOMLOCK A6V – 600 Variabel För betong-/plastbrunn Ø 600

För att möta dagens krav på låsbarhet och arbetsmiljö har vi tagit fram en ny 
patenterad lösning för våra lock. Med unik öppnings- och låsningsmekanism.
I kombination med de traditionella betäckningarna A6V/600 mm och 
A640V/640 mm blir de uppgraderade till dagens krav.
Betäckningarna finns nu i vårt sortiment.
Egenskaper
• Klass D400
• Arbetsmiljö – inga tunga lyft
• Lyfthöjd 175 mm
• Roterbart runt sin egen axel
• Öppnar eller låser i samma moment
• Rostfri trapetsstång och rödgodsmutter för pålitlig funktion
 – med tillhörande täckpropp i polyuretan
• Rensbrunn
• Kabelbrunn
• Inspektionsbrunn
• Skruvskaft 750mm
• Möjlighet för logo

För att möta dagens krav på låsbarhet och arbetsmiljö har vi tagit fram en ny
patenterad lösning för våra lock. Med unik öppnings- och låsningsmekanism.
I kombination med de traditionella betäckningarna A6V/600 mm och
A640V/640 mm blir de uppgraderade till dagens krav.
Betäckningarna finns nu i vårt sortiment.
Egenskaper
• Klass D400
• Arbetsmiljö – inga tunga lyft
• Lyfthöjd 175 mm
• Roterbart runt sin egen axel
• Öppnar eller låser i samma moment
• Rostfri trapetsstång och rödgodsmutter för pålitlig funktion
 – med tillhörande täckpropp i polyuretan
• Rensbrunn
• Inspektionsbrunn
• Skruvskaft 750mm
• Möjlighet för logo
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TOMLOCK A10S – Teleskop

TOMLOCK A800V – 800 Variabel För plastbrunn Ø 800

För att möta dagens krav på låsbarhet och arbetsmiljö har vi tagit fram en ny 
patenterad lösning för våra lock. Det smarta locket Tomlock, med sin unika 
öppnings- och låsningsmekanism. Finns nu även A10S Teleskop betäckning.
Egenskaper
• Klass D400
• Arbetsmiljö – inga tunga lyft
• Lyfthöjd 175mm
• Roterbart runt sin egen axel
• Öppnar eller låser i samma moment
• Lyftöglor i underramen för att enkel hantering
• Med rätt verktyg kan locket öppnas och låsas med ett
 spärrskaft eller skruvdragare
• Rostfri trapetsstång och rödgodsmutter för pålitlig funktion
 – med tillhörande täckpropp i polyuretan
• Kabelbrunn
• Inspektionsbrunn
• Fjärrvärme / Fjärrkyla
• Skruvskaft 750mm
• Möjlighet för logo

För att möta dagens krav på låsbarhet och arbetsmiljö har vi tagit fram en ny
patenterad lösning för våra lock. ”Det smarta locket Tomlock”, med sin
unika öppnings- och låsningsmekanism, finns nu även för 800-betäckning.
Egenskaper
• Klass E600
• Arbetsmiljö – inga tunga lyft
• Lyfthöjd 175 mm
• Roterbart runt sin egen axel
• Öppnar eller låser i samma moment
• Rostfri trapetsstång och rödgodsmutter för pålitlig funktion
 – med tillhörande täckpropp i polyuretan
• Rensbrunn
• Kabelbrunn
• Inspektionsbrunn
• Fettavskiljare
• Ventilbrunn
• Fjärrvärme-/kyla
• Skruvskaft 750mm
• Möjlighet för logo

För information och priser kontakta Christer Åsén  •  Mobil: 070 270 24 83  •  Mail: christer.asen@tierpsjarnbruk.se
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Vi har järnkoll!
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GATUGODS KONSTGJUTERI PARK OCH TRÄDGÅRD

VÄLJ SVENSKT! Våra produkter är svensktillverkade och vår tillverkning och administration är beläget i Tierp, Norra Uppland 
- alltid nära dig. Vi önskar att alla blir medvetna om att de gör ett bra val för miljön när de väljer våra gjutjärnsprodukter istället 
för importerade som har färdats lång väg och på så sätt påverkar miljön mer än de svensktillverkade.Med hänsyn till miljön har 

vi även valt att använda grön el samt återvunnet material i vår process.

Värna miljön! Välj originalet – utan omvägar!

Några av våra nöjda kunder som idag använder Tomlock


