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Funktionelle bomsystemer

Elka
Vores adgangsregulerende bomme & bomsystemer fra 
ELKA er alle, første klasses produkter, af højeste kvalitet. 

Hos SER Hegn A/S har vi nøje udvalgt ELKA som en af 
vores leverandører af bomsystemer. ELKA er en stabil 
og yderst kvalitetsbevidst familieejet tysk virksomhed. 
Skulle uheldet være ude og der er brug for en reser-
vedel, garanterer vi dag til dag levering på disse. 

Vores ELKA bomanlæg giver dig en effektiv løsning, 
når det handler om adgangskontrol, om at sikre en 
optimal regulering af trafikken eller om at begrænse 
adgangen til offentlige og private områder, hvor du 
ikke ønsker uvedkommende trafik.

Perfekt og stabil bombevægelse
Elkas robuste konstruktion gør, at den giver dig en 
yderst driftssikker løsning der kræver et minimum af 
vedligeholdelse. Den unikke forarbejdning giver dig 
yderst præcise bevægelser med elektronisk hastig-
hedskontrol, acceleration, nedbremsning og stop. 
Bomarme leveres i aluminium med gummipolstret 

underkant og røde reflekser. Ønskes LED-lys i bom-
armene for at højne sikkerheden mod påkørsel, kan 
dette også lade sig gøre.

Hos SER Hegn leveres Elka bommene med konfigu-
reret klemmerække, for at sikre hurtig tilkobling af 
f.eks fotoceller eller adgangskontrol (ADK).

Hvad enten du har brug for en bom til en camping-
plads, et industrianlæg, et parkeringsanlæg eller som 
en ekstra sikring ved en allerede eksisterende sving- 
eller skydeport, kan vi tilbyde dig en driftsikker, robust 
og tilpasset løsning, der matcher dine behov.

Vores bomme er alle CE-godkendte og overholder 
EU’s Construction Products Regulations (CPR). Hvil-
ket er din sikkerhed for kvalitet, når du vælger SER 
Hegn A/S som leverandør.

Hos SER Hegn A/S tilbyder vi opsætning, reparation 
og vedligeholdelse af Elka bomsystemer over hele 
Danmark. Vores bomsystemer er alle funktionelle, 
driftssikre og kræver et minimum af vedligehold.
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ELKA Bomsystemer giver dig:
• Bomanlæg med lang levetid

• Et minimum af vedligeholdelse

• Mulighed for indtjening ved eksempelvis et parke-
ringsanlæg

• Levering i valgfri RAL farve

• Bomarme fra 4-12 meter

• Bomhuse og søjler udført i Aluminium/stål

• Automatisk nødåbning

• Bomarme der leveres med gummipolstret under-
kant og røde reflekser + evt. LED lys


