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Globus Gummi Ramp

Globus Tröskelramper
i gummi
En enkel och kostnadseffektiv lösning
på ett vanligt problem.
Tröskelramperna finns i olika höjder
och placeras intill tröskeln. Gummiramperna används överallt där det
finns hinder. De vanligaste ytorna är
badrum, sovrum, hall, vardagsrum och
kök. Kostnadsbesparingen är stor då
ingen ombyggnad behövs. Tröskelramperna av gummi och går att
använda inom och utomhus. Tål upp
till 300 kg belastning. Gummirampen
följer smidigt skeva golv.
De är lätta att torka av och kan tas bort
utan påverkan på golv eller tröskel.
Översidan är räfflad för att fötter och
hjul skall få grepp. Det går att lägga
ramperna på varandra för att släta ut
en tröskel eller bygga upp en höjd.
Kanterna är raka. Ramperna kapas
enkelt till önskad bredd med en
brytbladskniv eller fintandad såg.
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Den berörde får snabbt hjälp eftersom
alla inblandade lätt klarar av att
montera rampen på egen hand.
Tröskelramperna finns i höjd 4-60 mm.
Bredd 900 mm. Lagervara. Gummirampen kan återanvändas igen.

Fixera rampen
Fixera rampen med dubbelhäftande
tejp eller fixera rampen utan att använda tejp/lim genom att skruva fast
ett monteringsfäste i tröskeln med en
skruv. Fästen består av monteringsfäste
och bultar som passar till tröskelramper med höjd 28-48 mm.

Varning!
Kontrollera att rampen ligger still och
att brukaren inte riskerar att
fastna i någon skarv.

Skötsel
• Diskmedel i varmt vatten; skölj rent
och låt torka. Rengörs och rekonditioneras med vanliga rengöringsmedel.
• Kan rengöras genom avtorkning med
sprit, T-röd eller med högtryckstvätt
minst 60ºC.

Destruktion
• Sorteras som gummi

Anpassa rampens höjd/
Kombinera ramper
En given ramp kan få större höjd
genom att man lägger en låg (4-8 mm)
under. Ramperna fästs samman med
dubbelhäftande tejp. Tvätta av och
torka ytan mot vilken rampen ska
fästas.

Kontakta oss för mer information och varuprover!
Globus T T AB

Svalstavägen 1
611 50 Nyköping
Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se

www.globustt.se

Tel 0155-20 55 00

Tel 0155-20 55 00

Kvalitetsservice när
du behöver det.

Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

