
EUROSTAIR® Modulramper



Alla delar i vårt rampsystem är återanvändningsbara. Detta innebär att alla 

rampmoduler kan kopplas ihop med varandra och återanvändas gång på 

gång. De delar som blir över om en ramp flyttas eller görs  kortare går i sin 

tur att använda vid ombyggnad av en annan ramp eller ett vilplan. Med vårt 

system går det att  anpassa rampens längd och vilplanets yta till nästan 

exakt den längd eller yta som krävs. Ingen annan kan leverera en ramp och 

ge dig mer än tusen kombinationsmöjligheter.
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Flexibla ramper för           
alla behov

Ledbara räcken i flera 
utföranden

Våra ledbara räcken gör att samma räckesmodul går att använda till 

både höger- och vänstersida av ramper och vilplan. Alla våra räcken är 

konstruerade så att man inte behöver byta grepp när man går utmed 

rampen. 

 Räckena finns i flera utföranden, vilket gör att alla ramper och 

vilplan kan fås att passa in i olika miljöer. Vårt räcke nr 1 är dessutom 

barnsäkert.

Alla våra moduler är tillverkade i varmförzinkat stål                

Jämfört med t ex en träramp så har våra ramper en  överlägsen livs-

längd. Varmförzinkat stål är mycket  tåligt och dessutom underhållsfritt. 

Sträckmetalldurken ger  maximal halksäkerhet året om.

Det kompletta 
modulrampsystemet

Våra ramper bygger på ett modul  -

system där samtliga moduler levereras 

med för borrade hål runt om, detta gör 

varje modul kop plings bar på alla sidor. 

Med vårt systems stan dard mo duler går 

det att bygga ramper och vilplan i alla 

storlekar. Kombina tions möjlig heterna blir 

därmed oändliga.

Total återanvändning, praktiskt och ekonomiskt



Bästa halksäkerheten uppnås 
med sträckmetall.

Justerbara stödben sitter på undersidan av 
rampmodulen.

Modulerna har förborrade monte-
ringshål runtom. Hörnskarvdel för räcke nr 1.

Insexverktyg används för 
att skruva fast stödbenen.

Ledbara räcken står alltid i lod, och passar till både höger- och vänstersida av en 
lutande ramp samt till horisontella vilplan.

Räckestolpar i stål för den som själv vill utforma sitt räcke.

Vinkelmoduler i olika standardvinklar. Trappor i olika bredder. Grindar i olika bredder.

Vårt utbud av modulramper är stort.  

För fler exempel, titta i vår bilddatabas.
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Räcke nr 1

Helt i varmförzinkat stål. Ett barnsäkert räcke som även ger hög säkerhet vid 

stora höjdskillnader. Handledaren är försedd med svart plastlist.

Stolpar: 20 x 20 mm VFZ stål. 
Topplist: 6 x 40 mm VFZ stål. 
Svart PVC-list för handledare.

Snabb och enkel montering 
av rampen.

Hög kompetens och bra service
Vårt modulrampsystem är utvecklat i enlighet med 
handikapps  institutets rekommendationer. Systemet baseras 
på standardmoduler, vilket underlättar hanteringen i alla led.

För att underlätta för våra kunder tillhandahåller vi ett 
komplett servicepaket med offert, projektering, montering, 
demontering, lagerregistrering och lagerhållning.

Våra montörers samlade kompetens gör att vi kan garantera 
att projektering och montering utförs på ett korrekt sätt. Detta 

sparar tid och ger optimala lösningar till minimala kostnader.

Räcke nr 2

Aluminiumhandledare av 
45 mm eloxerad aluminium. 

Kopplat aluminiumräcke med utrymme mellan stolpen och handledaren, vilket 

gör att det går att passera stolpen utan att släppa greppet om handledaren.

Stolpar: 40 x 40 mm eloxerad aluminium. 
Avåkningsskydd: 3 x 150 mm VFZ stål.



Vårt utbud av modulramper är stort.  

För fler exempel, titta i vår bilddatabas.
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Rampmoduler
900/1 200 mm invändig bredd.
Längder: 900, 1200, 1500, 1800, 
2100, 300 (rampfront), 
600 mm (rampfront).

Räcken 
3 olika modeller. Höjd 900 mm.
Längd: 300, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 mm.

Trappor 
Steghöjd 150, stegdjup 300 mm.
Från 1 till 6 steg. 
Bredd: 570, 870, 1 170 mm.

Ledstänger 
Längd: 300, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 mm.

Justerbara stödben 
0–1290 mm.

Avåkningsskydd, 100 mm höga.
Längd: 300, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 mm.

Vinkelmoduler finns i ett antal utföranden i 
bredderna 900/1200 mm.

Vi tillverkar även måttbeställda ramper. Max 
reglerbar lutning 1:6 på alla räcken och 
stödben.

Rampmodulerna är uppbyggda av en 
plattjärnsram med påsvetsat sträckmetalldurk.

Plattjärn: 6 x 60 mm.
Sträckmetall: 
Maskvidd: 22 x 52 mm.  
Maxbelastning/m2: 400 kg.
Punktbelastning/dm2: 200 kg.

Tröskelramper i 3 och 4 mm 
naturanodiserad aluminium med 
halkskyddstejp.

Täckplåtar i bronseloxerad 
aluminium, samt eklack, med 
halksäker yta. 
Fästs med dubbelhäftande tejp, 
skruv eller lim.

Djup Bredd Höjd

700/800/900
700/800/900
700/800/900

125
200
300

20
30
40

STORLEK, mm

STORLEK, mm

Djup Bredd
1800/2500

2 500
2 500
2 500

1 800/2 500
2 500 
2 500

80
95 
110
125
140
170
200

Tröskelramper 
i aluminium

Täckplåtar

Tröskelramper för inom- och utomhusbruk Standardmoduler

Tekniska data

Andra produkter ur vårt sortiment

Raka trappor Utfällbar stege Spiraltrappor Gallerduk
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